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စာမျက�်�ာ ၁

၁

Bot ၁၀၂ (အေထေွထ ွBotani)

အပိ�ငး် ၁: နိဒါန်း

•သက�်�ိများ (အပင�်�င့သ်တ� ဝါများ) ကိ�ေလလ့ာြခငး်ကိ� BIOLOGY ဟ�ေခ�သည။်
•အပငေ်လလ့ာြခငး်ကိ� BOTANY ဟ�ေခ�သည်
•တရိစ�ာန၏်အဆိ�ပါေလလ့ာမ�အြဖစ်ဟ�ေခ�သည ်သတ� ေဗဒ
•အပငမ်ျားသညက်လိ��ိ� ဖီးလ�်�ိေနြခငး်ေ�ကာင့အ်စိမ်းေရာင�်�ိသည။်
•မ�ိများသညအ်ပငမ်�ြဖစ်သည။် သိ�ေ့သာ်မ�ိများတငွက်လိ��ိ� ဖီးလမ်��ိပါ။
• Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymonosperms ��င့ ်Angiosperms တိ�သ့ညက်ွြဲပားေသာအ�ပ်စ�များြဖစ်သည။်

အပငမ်ျား။

ငါတိ�က့အပငေ်တကွိ�ေလလ့ာတယ၊်
▪အပငမ်ျားသညေ်အာကစီ်ဂျငထ်�တလ်�ပ်သည။် ကျေနာ်တိ�ေ့အာကစီ်ဂျင�်��။ ေအာကစီ်ဂျငမ်ပါဘကဲ��်�ပ်တိ�မ့ေနထိ�င�်ိ�ငပ်ါ။
▪အပငမ်ျားသည ်photosynthesis ြဖစ်စ�အားြဖင့က်ာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒဓ်ာတေ်ငွ�ကိ�သ�ကားအြဖစ်ေြပာငး်လေဲပးသည။်
▪က��်�ပ်တိ�စ့ားသမ�သညအ်ပငမ်�တိ�က�ိ်�ကြ်ဖစ်ေစသယွဝိ်�က။် ြဖစ်ေစ။
▪အပငမ်ျားသညစ်က� �သိ�မ့ဟ�တထ်ညအ်တကွအ်မ�ငမ်ျားေထာကပံ်ေ့ပးသည။်
▪အပငမ်ျားမ�ထ�တလ်�ပ်ေသာဓာတ�ေဗဒပစ�ညး်များစာွကိ�ေဆးအြဖစ်အသံ�းြပ��ကသည။်
▪အပငသ်ပိ�ံကိ�ေလလ့ာြခငး်သညမ်ျိ�းသ��းရနအ်��ရာယ�်�ိေသာအပငမ်ျားကိ�ထနိး်သမ်ိးရနက်�ညသီည။်
▪အပငသ်ပိ�ံကိ�ေလလ့ာြခငး်သညသ်ဘာဝကမ�ာ�ကးီအေ�ကာငး်ပိ�မိ�ေလလ့ာရနအ်ေထာကအ်က�ြပ�သည။်
▪အပငသ်ပိ�ံပညာကိ�ေလလ့ာြခငး်သညအ်ပငမ်ျားမ�အစားအစာ၊ ေဆးဝါးများ��င့အ်ြခားအရာများေထာကပံ်ရ့နစ်မ်ွးရညက်ိ�ြမ�င့တ်ငရ်နက်�ညသီည်

အြခားသ�များကိ�အသံ�းဝငေ်သာအရာ။
▪အပငမ်ျားသညဇီ်ဝေလာငစ်ာ၏ရငး်ြမစ်ြဖစ်�ိ�ငသ်ည။် သ�ကား၊ ကစီဓါတ�်�င့က်လာပ်စညး်တိ�က့ိ�အသီေနာသိ�စိ့မ်�ိ�ငသ်ည။် အသီေနာ

ေလာငစ်ာအြဖစ်အသံ�းြပ�သည။်

ကွြဲပားြခားနားေသာ��က�ေဗဒ brach:
shape သ�ကပိ်�းပံ�သ�ာန် စက�ံ်�၏ြပငပ်ဖဲွ�စညး်ပံ�၏ေလလ့ာမ�။
ခ��ာေဗဒ စက�ံ်�၏ြပငပ်ြပညတ်ငွး်ေရးဖဲွ�စညး်ပံ�၏ေလလ့ာမ�။
Histology ဏ�၏အက�အညြီဖင့ဆ်လဲမ်ျား��င့တ်စ်���းများ၏ေလလ့ာမ�။
ေဝါဟာရ ဆလဲမ်ျား၏ေလလ့ာမ�။
စက�ံ်� ဇီဝကမ�ေဗဒ စက�ံ်�၏အမျိ�းမျိ�းေသာအေရးပါေသာလ�ပ်ေဆာငမ်�များကိ�ေလလ့ာြခငး်။
အချိ�းအစား အပငမ်ျား၏ခွြဲခား၏ေလလ့ာမ�။
ေဂဟေဗဒ သက�်�ိများ၏တစ် ဦး ��င့တ်စ် ဦး ��င့သ်�တိ�၏့��ပ်ဝတ� ���င့ဆ်က�်ယွမ်�။
စက�ံ်�ပထဝီဝင် ကမ�ာေြမေပ�တငွအ်ပငမ်ျားြဖန ့ေ်ဝ။
မျိ�း�ိ� းဗီဇ မျိ�း�ိ� းလိ�က�်�င့မ်�ကွမဲျား၏ေလလ့ာမ�။
စက�ံ်�ေမွးြမ�ေရး တိ�းတကလ်ာေသာအပငမ်ျား၏တိ�းတကမ်�။
သေ��သား သေ��သား��င့၎်ငး်တိ�၏့ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�၏ေလလ့ာမ�။
စးီပွားေရး��က�ေဗဒ လ�များ��င့အ်ပငမ်ျားအ�ကားဆက�်ယွမ်�ကိ�ေလလ့ာြခငး်။
အပငေ်ရာဂါေဗဒ အပငအ်မျိ�းမျိ�း၏ေရာဂါအမျိ�းအစားများ, သ�တိ�ရဲ့ေ့ရာဂါလက�ဏာေတ,ွ ေ�ကာငး်ကျိ�းဆကစ်ပ်၏ေလလ့ာမ�

ေအးဂျင့�် �င့ထ်နိး်ချ�ပ်မ�နညး်လမ်းများ။
ဇီဝဓါတ�ေဗဒ အပငဓ်ာတ�ေဗဒ၏ေလလ့ာမ�။
ဇီဝ��ပေဗဒ ��ပေဗဒနယိာမများေပ�တငွ ်အေြခခ၍ံ အပငလ်�ပ်��ားမ�များေလလ့ာြခငး်။
ေမာ်လကီျ�းဇီဝေဗဒ ေမာ်လကီျ�းအဆင့မ်�ာထကဲဓာတ�ပစ်စ�ျး၏ေလလ့ာမ�။
Palynology ဝတမ်�နအ်ေစေ့လလ့ာမ�။
စိ�ကပ်ျိ�းေရး သးီ��ပံငမ်ျားကိ�ေလလ့ာြခငး်။
သစသ်းီဝလံ ပနး်ပငွ့�် �င့အ်သးီကိ�သးီအပငမ်ျား၏ေလလ့ာမ�။
Pharmacognosy ေဆးဖကဝ်ငအ်ပငေ်လလ့ာပါ။
အဏ�ဇီဝေဗဒ အဏ�ဇီဝသက�်�ိများ (ဗိ�ငး်ရပ်စ်များ၊ ဘကတ်းီရီးယားများ၊ မ�ိများ၊
မျိ�း�ိ� းဗီဇဆိ�ငရ်ာအငဂ်ျငနီ်ယာ မျိ�း�ိ� းဗီဇဆိ�ငရ်ာပစ�ညး်အစိတအ်ပိ�ငး်များကိ�ေပါငး်ထည့ြ်ခငး်၊ ဖယ�်�ားြခငး်သိ�မ့ဟ�တြ်ပ�ြပငြ်ခငး်ြဖင့၊်

အလိ���ိေသာအြဖစ်သက�်�ိများ၏ phenotype ။

စာမျက�်�ာ ၂

၂

သ�ိ�ဖိ�က:်
• Root, Stem Leaf, ပနး်များ၊ အသးီများ��င့ေ်သးွေ�ကာဆိ�ငရ်ာတစ်သ��းမ��ိေသာအပငမ်ျားကိ�ေခ�သည။်

သလဲဖိ�က။်
• Thallophyta ဆိ�တာကိ�ယန်ဲတ့�တဲ ့thallus ကိ�ဆိ�လိ�တယ။်
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• Root, Stem Leaf, ပနး်များ၊ သစ်သးီများ��င့ ်Thalloid ခ��ာကိ�ယဟ်�ေခ�သည့အ်ပငတ်စ်ပင။်• Thallophyta တငွေ်သးွေ�ကာတစ်���းလံ�းဝပျကက်ကွြ်ခငး်။
•ေရည�မိျား��င့မ်�ိများသည ်Thallophyta အ�ပ်စ�တငွပ်ါဝငသ်ည။်

ALGAE :
• thallophytic အပငက်ိ�ေဆာငေ်သာကလိ��ိ� ဖီးလက်ိ� ALGAE ဟ�ေခ�သည။်
ကမ�ာေပ�တငွေ်ရည�မိျိ�းစိတ ်၁၀၀,၀၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
ေရည�အိများစ�သညေ်ရ၊ အိ�င၊် သမ�ဒ�ရာ��င့ေ်ရကနမ်ျားကဲသ့ိ�ေ့သာေရများတငွေ်တွ� ��ိရသည။် များစာွေသာေရည�မိျားစားသံ�း�ိ�ငသ်ည။်
• Chlorella သညစ်ားသံ�း�ိ�ငေ်သာေရည�နိမ�နာတစ်ခ�ြဖစ်သည ်။
•ေရည�မိျားစာွသညေ်ဆးဝါး၏ရငး်ြမစ်ြဖစ်သည။်
•လ မိ�ငရ်ာယာ သညေ်ဆးဖကဝ်ငေ်သာေရည�နိမ�နာများြဖစ်သည ်။
• Volvox, Chlorella, Spirogyra, Ulothrix တိ�သ့ညေ်ရ ည� ိ၏ဘံ�ဥပမာများြဖစ်သည ်။

FUNGI :
•ကလိ��ိ�ဖီးလမ်��ိေသာသလဲိ�ဖိ�ကအ်ပငက်ိ�မ�ိဟ�ေခ�သည။်
• Penecillum, Mucor ��င့ ်Aspergillus သညမ်�ိများ၏သာမနဥ်ပမာြဖစ်သည ်။
•အချိ�� မ�ိများသညမ်�ိကဲသ့ိ�စ့ားသံ�း�ိ�ငသ်ည။်
• Penecillium မ�ရ��ိေသာေဆးဝါးတငွအ်သံ�းြပ�ေသာပPen◌ဇီိဝေဆး Antibiotics ။
•အပင�်�င့သ်တ� ဝါများတငွေ်ရာဂါြဖစ်ေစေသာမ�ိများ။
•လ�အ့ေရြပားေရာဂါပိ�းသညမ်�ိေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည။်

BRYOPHYTA :
• Bryophyta သည ်thalloid ခ��ာကိ�ယက်ိ�လညး်ပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည။်
• Bryophyta တငွေ်သးွေ�ကာစစ်စစ်မ��ိပါ။
•ဘ�ိ�ငဖိ်�က၏်သာဓကမ�ာ Marchantia ြဖစ်သည။်
ကမ�ာေပ�တငွ ်Bryophyte အမျိ�းအစား ၁၉၀၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
•ဘိ�ငအ်ိ�ဖိ�ကသ်ညလ်ငိပိ်�ငး်��င့လ်ငိက်ိ�မျိ�းပာွး�ိ�ငသ်ည။်
•လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးြခငး်အထးီ gametes ��င့အ်မျိ�းသမီး gametes ၏ေပါငး်စပ်ြခငး်ြဖင့ြ်ဖစ်ပျက။်
•အဆိ�ပါ haploid သိ�မ့ဟ�တ ်gametophyte သိ�မ့ဟ�တ ်a တစ် Bryophytic မျိ�းစိတမ်ျား၏ဘဝသသံရာအတကွအ်ဓိကအဆင့ြ်ဖစ်ပါတယ။်
• Bryophytic အပငမ်ျားသညအ်များအားြဖင့ေ်ရ (သိ�)့ စိ�စတွေ်သာnearရိယာတငွြ်ဖစ်သည။်
• Funaria ဆိ�သညမ်�ာေဆာ်ဒအီာေရဗျတငွ ်bryophytic အပငမ်ျားြဖစ်သည်

PTERIDOPHYTA :
• Pteridophytic စက�ံ်�သည ်Root, Stem, Leaf ��င့ ်Vascular Tissue ��ိသည။်
• Pteridophyta ၏အြဖစ်များေသာဥပမာမ�ာ Pteris ြဖစ်သည။်
•ကမ�ာတစ်ဝ�မ်း��ိ Pteridophyta မျိ�းစိတ ်၁၁၀၀၀ ခန ့က်ိ�ေတွ� ��ိရသည။်
• Pteridophyta တငွလ်ငိဆ်ိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးမ�သညအ်ထ�းေဖာ်စပ်ထားများ၏အက�အညြီဖင့ြ်ပ�လ�ပ်သည။်
•ဒသီတံမနသ်ိ�မ့ဟ�တ ်sporophyte သိ�မ့ဟ�တ ်2n တစ် Pteridophytic မျိ�းစိတမ်ျား၏ဘဝသသံရာအတကွအ်ဓိကအဆင့ြ်ဖစ်ပါတယ။်
• Pteris သညေ်ဆာ်ဒအီာေရဗျတငွ ်Pteridophytic အပငမ်ျားေတွ� ��ိသည။်

GYMNOSPERM :
• Gymnosperm သညအ်ြမစ်၊ ပငစ်ည၊် အရွက�်�င့ေ်သးွေ�ကာဆိ�ငရ်ာတစ်သ��းများေကာငး်စာွဖံွ� �ဖိ�းသည။်
• Gymnosperm ၏သာဓကမ�ာ Cycas ��င့ ်Pinus ြဖစ်သည်
ကမ�ာ၏မတ�ညေီသာေနရာများတငွ ်Gymnosperm မျိ�းစိတ ်၁၁၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
• Gymnosperm ��ိမျိ�းပာွးအဂ� ါများကိ�ပံ�တစ်မျိ�းအြဖစ်ေခ�သည။်

စာမျက�်�ာ ၃

၃

•ဒ ီdiploid သိ�မ့ဟ�တ ်sporophyte သိ�မ့ဟ�တ ်2n တစ် Gymnosperm မျိ�းစိတမ်ျား၏ဘဝသသံရာအတကွအ်ဓိကအဆင့ြ်ဖစ်ပါတယ။်
• Gymonosperms အမျိ�းအ�ယွက်ိ�ေဆာငေ်သာအပငမ်ျားြဖစ်�ကသည။်
•အေစမ့ျားသည ်Gymonosperms တငွအ်ဝတအ်ချညး်စညး်��ိသည။်
• Welwitschia Gymnosperm အဖဲွ�ဝငတ်စ်ဦးြဖစ်ပါသညသ်ကဲ��ာရအခေွအေနကိ�ေတွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည။်
• Sequoiadendron giganteum အဆိ�ပါ Gymnosperms ပိ�ငတ်စ်ဦးအ�ကးီဆံ�းသစ်ပငြ်ဖစ်ပါတယ။်
• Juniperous ေဆာ်ဒအီာေရဗျြဖစ်ေပ�တဲ ့Gymnospermic အပငြ်ဖစ်ပါတယ်

ေကာငး်ကငတ်မန်များ -
•ပနး်ပငမ်ျားကိ� Angiosperms ဟ�ေခ�သည။်
• Angiospermic အပင�်�စ်မျိ�း��ိသည။် Monocot Plants ��င့ ်Dicot Plants ။
•ေနရ့ကမ်ျား၊ ဆန�်�င့ြ်မကမ်ျားသည ်Monoct Plants ြဖစ်သည။်
• Mint and Cashew သညအ်ပငတ်စ်ပငြ်ဖစ်သည။်
ကမ�ာအ��ံအ့ြပားတငွ ်Angiosperms အပင ်၄၀၀၀၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
•ပနး်ပငမ်ျားသညရ်ာသဦတ�အေြခအေနအားလံ�းကဲသ့ိ�ေ့သာအလနွေ်အးေသာရာသဦတ���င့ပ်�ြပငး်သည့ရ်ာသဦတ�အေြခအေနတငွြ်ဖစ်သည။်
• Wolfia တစ်အေသးဆံ�း Angiosperms ြဖစ်ပါတယ။်
•ေရတငွအ်ပငြ်ဖစ်သည ်Angiospermic အပငမ်ျားစာွ��ိသည။်
• Nymphea ေရေနအပငဥ်ပမာတစ်ခ�ြဖစ်ပါတယ။်
• Agave monot angiosperms တစ်ဘံ�ဥပမာသကဲ��ာရအေြခအေနြဖစ်ေပ�သည။်

X-X-X
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စာမျက�်�ာ ၄

၄

Bot ၁၀၂ (အေထေွထ ွBotani)

အပိ�ငး် ၂: စတီိ�မျိ�း�ိ� းဗီဇ

•ဆလဲမ်ျား၏ေလလ့ာမ�ကိ� CYTOLOGY ဟ�ေခ�သည။်
•ဆလဲသ်ညလ်�သမိျားေသာသက�်�ိအားလံ�း၏အေြခခဖဲွံ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�၊ လညပ်တမ်���င့ဇီ်ဝေဗဒယ�နစ်ြဖစ်သည။်
•အဏ��ကည့မ်�နေ်ြပာငး်သညတ်ရိိစ�ာနသ်ိ�မ့ဟ�တအ်ပငဆ်လဲမ်ျားကဲသ့ိ�အ့လနွေ်သးငယေ်သာအရာဝတ� �များကိ��ကည့�်�ရနအ်သံ�းြပ�သည့က်ရိိယာတစ်ခ�ြဖစ်သည။်
•ဘဝ၏လက�ဏာ (၇) ချက�်�ိသည။်

Living သက�်�ိများကိ�ဆလဲမ်ျားြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည။်
o သက�်�ိအစ�အေဝး၏ကွြဲပားြခားနားေသာအဆင့မ်ျား��ိသည။်
o သက�်�ိများသညစ်မ်ွးအငက်ိ�သံ�းသည။်
o သက�်�ိများသညပ်တဝ်နး်ကျငက်ိ�တံ� ့ြပန�်ကသည။်
Living သက�်�ိ�ကးီထာွးမ�။
o သက�်�ိများကိ�မျိ�းပာွးပါ။
o သက�်�ိများသည၎်ငး်တိ�၏့ပတဝ်နး်ကျင�်�င့လ်ိ�ကေ်လျာညေီထြွဖစ်ေစရန။်

ဆလဲသ်အီိ�ရီ
o ဆလဲသ်ညသ်က�်�ိအားလံ�း၏အေြခခဖဲွံ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်���င့လ်�ပ်ေဆာငမ်�ြဖစ်သည။်
o သက�်�ိအားလံ�းသညဆ်လဲတ်စ်ခ�သိ�မ့ဟ�တတ်စ်ခ�ထကပိ်�စာွဖဲွ�စညး်ထားသည။်
o ဆလဲအ်ားလံ�းသညယ်ခင�်�ိ�ပီးသားဆလဲမ်ျားမ�လာသည။်
o သက�်�ိအားလံ�း၏ဆလဲမ်ျားသညအ်လားတ�ဓာတ�ေဗဒဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ေဆာငမ်�များကိ�လ�ပ်ေဆာငသ်ည။်
o ဆလဲအ်ားလံ�းသညသ်�တိ�၏့ဇီဝြဖစ်စ�ဆိ�ငရ်ာလ�ပ်��ားမ�များကိ� organelles တငွလ်�ပ်ေဆာငသ်ည။်

ဆလဲအ်မျိ�းအစားများ
o Prokaryotic Cell ��င့ ်Eukaryotic Cells အမျိ�းအစား��စ်မျိ�း��ိသည်

Prokaryotic ဆလဲမ်ျား
o Prokaryotic ဆလဲမ်ျားတငွေ်ကာငး်စာွသတမ်�တထ်ားေသာ�ျ�ကလယိ��င့ဆ်လဲ ်organelles မ��ိပါ။
o ပ�ိ�ကာရီယိ�ဆလဲမ်ျားသညေ်��းအကျဆံ�းဆလဲအ်မျိ�းအစားြဖစ်သည။်
o Prokaryotic ဆလဲမ်ျားသည ်eukaryotic ဆလဲမ်ျားထကေ်သးငယ�်ပီးပိ�မိ��ိ� း��ငး်သည။်
o ဗကတ်းီရီးယားများသည ်Prokaryotic ဆလဲမ်ျား၏ဥပမာြဖစ်သည။်

Eukaryotic ဆလဲ်
o eukaryotic ဆလဲတ်ငွ�်ျ�ကလယိအေြမ�းပါး��င့ဆ်လဲ ်organelles များ��ိသည။်
o eukaryotes သညဆ်လဲတ်စ်ခ�စီတငွ�်ျ�ကလယိ��ိေသာသက�်�ိများြဖစ်သည။်
oukaryotic ဆလဲ၏်�ျ�ကလယိတငွဒ်အီငေ်အပါဝငသ်ည။်
o eukaryotic ဆလဲတ်ငွဆ်လဲအ်ေြမ�းပါး��ိသည။်
o eukaryotic ဆလဲမ်ျားသညေ်ယဘ�ယျအားြဖင့ ်prokaryotic cells ထကပိ်�မိ��ကးီမား�ပီး ပိ�၍ ��ပ်ေထးွသည။်
o eukaryotic cell တငွ ်mitochondrion, chloroplast ကဲသ့ိ�ေ့သာ��ပ်ေထးွေသာအေြမ�းပါးများ��င့ဖဲွ်�စညး်ထားေသာ organelles များ��ိသည။်

Golgi ယ��ရား, စသညတ်ိ� ့
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o အပငမ်ျား၊ တရိိစ�ာနမ်ျား၊ မ�ိများသည ်eukaryotic ဆလဲက်ိ�ပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည။်

ဗိ�ငး်ရပ်စ:်
o ဗိ�ငး်ရပ်စ်များသညသ်က�်�ိသက�်�ိ��င့မ်��ငသ်နေ်သာအရာများ�ကားတငွ�်�ိသည။်
Vir ဗိ�ငး်ရပ်စ်များသညအ်လနွေ်သးငယေ်သာေရာဂါပိ�းက�းစက�်ိ�ငေ်သာပစ�ညး်ြဖစ်သည။်
Vir ဗိ�ငး်ရပ်စ်သညအ်မ်ိ��ငဆ်လဲအ်ြပငဘ်က�်�ိဘဝ၏ဝိေသသလက�ဏာများကိ�မြပပါ။
Vir ဗိ�ငး်ရပ်စ်များသညအ်ပငမ်ျား��ငသ်တ�  ၀ ◌ါများတငွေ်ရာဂါြဖစ်ေစ�ပီးအ��ရာယြ်ဖစ်ေစပါသည။်

စာမျက�်�ာ ၅

၅

ဆလဲ်
•ဆလဲသ်ညလ်�သမိျားေသာသက�်�ိအားလံ�း၏အေြခခဖဲွံ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�၊ လညပ်တမ်���င့ဇီ်ဝေဗဒယ�နစ်ြဖစ်သည။်

ဆလဲနံ်ရံ
o ဆလဲန်ရံံကိ�အပငဆ်လဲမ်ျား၌သာေတွ� �ိ�ငသ်ည။်
o တရိိစ�ာနဆ်လဲတ်ငွဆ်လဲန်ရံံမ��ိ။
o ဆလဲန်ရံံတငွ ်Primary Cell Wall၊ အလယ ်Lamella ��င့ ်Secondary Cell Wall တိ�ပ့ါဝငသ်ည။်
o အလယအ်လတ ်Lamella အများအားြဖင့ဓ်ာတ�ေဗဒအရ pectin ြဖင့ြ်ပ�လ�ပ်သည။်

ပလာစမာအေြမ�းပါး
o ပလာစမာအေြမ�းပါး (သိ�)့ ဆလဲအ်ေြမ�းပါး၏လ�ပ်ေဆာငခ်ျကသ်ညဆ်လဲအ်တငွး်ပိ�ငး်��င့အ်တငွး်အ�ကား��ိအတားအဆးီတစ်ခ�ြဖစ်သည်

ြပငပ်ပတဝ်နး်ကျင။်
o ပလာစမာအေြမ�းပါးကိ�ေရွးချယ�်ိ�ငေ်သာစိမ့်ဝင�်ိ�ငသ်ည့အ်ဓိပ�ာယြ်ဖင့၎်ငး်သညအ်ချိ� �ေသာပစ�ညး်များြဖတသ်နး်သာွးလာြခငး်ကိ�ခငွ့ြ်ပ�သည်

��င့က်မ�တဆင့အ်ြခားများ၏လ�ပ်��ားမ�တားဆးီ။
o ပလာစမာအေြမ�းပါးသညပ်�ိ�တနိး်ေမာ်လကီျ�းများပါ ၀ ငေ်သာ phospholipid bilayer ြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည်

ပ�ိ�တနိး်) ကိ� bilayer အတငွး် embedded ။
ဏပလာစမာအေြမ�းပါး၏အရည ်- mosaic ေမာ်ဒယအ်ရ, အေြမ�းပါးစာသားတစ် mosaic ြဖစ်ပါတယ်

မျက�်�ာြပငေ်ပ� ��ိareaရိယာမ�toရိယာသိ�ေ့ရွ �လျား�ိ�ငစ်မ်ွး��ိသညေ်သာပ�ိ�တနိး်��င့ ်lipid ေမာ်လကီျ�းများ
အေြမ�းပါး။

cytoplasm
o ဆလဲ ်organelles များ၊ ဆားများ၊ ေအာ်ဂဲနစ်ေမာ်လကီျ�းများ၊

Cytoskeleton
o cytoskeleton သညဆ်လဲအ်ေြမ�းပါး��င့အ်ြခားဆလဲဖဲွ်�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�ကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးေသာ“ မ�ေဘာင”် ြဖစ်သည်

Eukaryotic ဆလဲမ်ျား၏ cytoplasm ။
o cytoskeleton သည ်Endoplasmic Reticulum, Microfilaments ��င့ ်Microtubules တိ� ့ြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည။်
ဏ Endoplasmic Reticulum: အဆိ�ပါ Endoplasmic reticulum အတငွး်ပိ�ငး်တစ် ဦး အေြမ�းပါး tubules ြဖစ်ပါတယ်

eukaryotic ဆလဲ၏် cytoplasm ။
o မိ�ကခ်�ိ� �က�ိးအချည ်- မိ�ကခ်�ိ� �က�ိး�က�ိးများသညပ်�ိ�တငး်အကတ်နငြ်ဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားေသာချညမ်�ငပံ်�စံများြဖစ်သည။်
o Microtubules - Microtubules များသည ်tubulins ဟ�ေခ�ေသာပ�ိ�တနိး်များြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားေသာဆနွး်အေဆာကအ် ဦ များြဖစ်သည။် ဒါဟာ

ဆလဲပံ်�စံကိ�ထနိး်သမ်ိးရန။် Microtubules ဆလဲဌ်ာန၌အေရး�ကးီလ�သည။်

Plastid
o Plastids သညအ်ပငဆ်လဲမ်ျား၏ cytoplasm တငွေ်တွ�ရေသာ��စ်ြမ��ပ်��ဆံယလ်�လာ organelles ြဖစ်သည။်
o Plastid သည ်photosynthesis ��င့သ်ိ�ေလ�ာငမ်�အတကွရ်ညရွ်ယသ်ည။်
o Plastids အမျိ�းအစားသံ�းမျိ�း - ကလိ��ိ�ပလပ်စ်၊ ခ�ိ�မိ�ပလာ��င့ ်Leucoplasts ။

ကလိ��ိ�ပလတိ်
o ကလိ��ိ�ပလကက်ိ�ဆလဲ၏် cytoplasm တငွေ်တွ� ��ိ�ိ�ငသ်ည။်
o ကလိ��ိ�ပလကသ်ည�်�ညလ်ျားေသာ disc ပံ�သဏ္cell◌ာန�်�ိေသာဆလဲ ်organelles များြဖစ်�ပီးကလိ��ိ� ဖီးလပ်ါ��ိသည။်
o ကလိ��ိ�ပလကစ််သညအ်ေြမ�းပါးအလ�ာ��စ်ခ�ြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားေသာ organelles များြဖစ်သည။်
o chloroplast သည ်photosynthesis ၏ေနရာြဖစ်သည။်
o ကလိ��ိ�ပလကတ်ငွြ်ပား (Thylakoids) ဟ�ေခ�ေသာအတိမ်ျားပါ��ိသည။်
o သိ�ငလ်ာကတွဒ်ိ�ငမ်ျားသညအ်ြခားတစ်ခ�၏ထပ်ိတငွတ်စ်ခ�ထား�ကသည။်
o thylakoids တစ်မျိ�းကိ� granum ဟ�ေခ�သည။်
o grana �ကား��ိေနရာကိ� stroma ဟ�ေခ�သည။်
o ကလိ��ိ�ဖီးလက်ိ�စိမ်းလနး်ေသာအပငမ်ျားတငွေ်တွ�ရ�ပီး၎ငး်သညအ်ပငမ်ျားအလငး်ေရာငြ်ဖင့ေ်ပါငး်စပ်။ ြဖစ်စ�အားြဖင့သ်�တိ�က့ိ�အစာြဖစ်ေစရနက်�ညေီပးသည။်
o အစိမ်းေရာငအ်ပင ်များသညေ်လထမဲ� ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒ ်(CO 2 ) ��င့ ်ေြမဆလီ�ာမ� ေရ (H 2 O) ကိ�ထ�တယ်�သည။် အပငမ်ျား

CO 2 ကိ� သ�ကားြဖစ်ေစရန ်H 2 O ��င့သ်�ကား (ဂလ�းကိ�စ့် (C 6 H 12 O 6 ) ��င့ ်ေပါငး်စပ်ပါ ။
o photosynthesis သညအ်လငး်စမ်ွးအငက်ိ�ဓာတ�စမ်ွးအငအ်ြဖစ်ကလိ��ိ�ဖလကစ််မ�ကလိ��ိ� ဖီးလမ်�ဓာတ�စမ်ွးအငအ်ြဖစ်ေြပာငး်လြဲခငး်ြဖစ်သည။်

စာမျက�်�ာ ၆

၆

ခ�ိ� မိ�ပလပ်
o ခ�ိ�မိ�ပလာစ်များသညအ်ပငမ်ျား၌ေတွ�ရ�ပီးအဝါေရာင၊် လေိမ�ာ်ေရာင�်�င့အ်နေီရာင�်�ိသည့ပ်လတစ်တစ်များြဖစ်သည။်
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Lecuoplasts
o Lecuoplasts သညအ်ေရာငမ်��ိေသာပလတစ်တစ်များြဖစ်သည။် သ�တိ�က့အြမစ်များ, အေစမ့ျား��င့ေ်ြမေအာကအ်ဓိကအား၌ေတွ�။

Mitochondria
o mitochondria သညအ်ေြမ�းပါးအလ�ာတစ်ခ�ြဖစ်သည။်
o mitochondria သည ်cytoplasm တငွေ်တွ� ��ိသည။်
o mitochondria ၏အတငွး်ပိ�ငး်အေြမ�းပါးသည ်cristae ဟ�ေခ�ေသာစီမံချကက်ဲသ့ိ�လ့ကေ်ချာငး်များ��ိသည။်
o mitochondria သညစ်မ်ွးအငက်ိ� ATP (Adenosine Tri Phosphate) ထ�တလ်�ပ်သည။်
o mitochondria ကိ�ဆလဲ၏် power house အြဖစ်လညး်ေခ�သည။်

Golgi ယ��ရား
o Golgi ယ��ရားသညတ်စ်ခ�တညး်ေသာအေြမ�းပါးဆလဲ ်organelles ြဖစ်�ပီး cytoplasm တငွေ်တွ� ��ိ�ိ�ငသ်ည။်
o Golgi ယ��ရားသညြ်ပားချပ်ချပ်ချပ်ြပားအေြမ�းပါးအတိမ်ျားအြဖစ်ပံ�ေပ�သည။်
o Golgi ယ��ရားသညပ်�ိ�တငး်ဓာတေ်ပါငး်စပ်မ�၏ဗဟိ�ြဖစ်သည။်

�ိ�ငဗိ်�ဇ�မ်းများ
o �ိ�ငဗိ်�ဇ�မ်းများအား cytoplasm ��င့ ်nucleus များတငွလ်တွလ်တွလ်ပ်လပ်ေမျာေနသညသ်ိ�မ့ဟ�တ ်Endoplasmic ��င့ဆ်ကစ်ပ်ေနသည။်

ဟာသ
o �ိ�ငဗိ်�ဇ�မ်းများသညက်လာပ်စညး်ပ�ိ�တငး်ဓာတေ်ပါငး်စပ်ြခငး်အတကွေ်နရာြဖစ်သည။်
o �ိ�ငဗိ်�ဇ�မ်းများအား subunits ��စ်ခ�၊ subunit အငယ�်�င့�်ကးီမားေသာ subunit များြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည။်
o Prokaryotic ဆလဲမ်ျားတငွ�ိ်�ငဗိ်�ဇ�မ်း (ငယ ်၇၀) ပိ�ေသးသည။်
o Eukaryotic ဆလဲမ်ျားသညပိ်�မိ��ကးီမားေသာ�ိ�ငဗိ်�ဇ�မ်းများ (၈၀) ��ိသည။်

Endoplasmic Reticulum
end endoplasmic reticulum (ER) သညအ်ေြမ�းပါးလမ်းေ�ကာငး်တစ်ခ�တစ်ေလ�ာကတ်ငွေ်ြပးသည်

ဆလဲ၏် cytoplasm ။
o ER အမျိ�းအစား��စ်မျိ�း��ိသည ်(Smooth ER ��င့ ်Rough ER) ။
o ေချာေချာေမွ�ေမွ� endoplasmic reticulum (SER) သည ်lipid ေပါငး်စပ်မ���ိ�ိ�ငဗိ်�ဇ�မ်းများ��င့လ်�ပ်ေဆာငမ်�များမ��ိြခငး်��င့်

ဘိ�ဟိ�ကဒ်ရိတ၏်ဇီြဝဖစ်။
o �ကမ်းတမ်းေသာ endoplasmic reticulum (RER) သည၎်ငး်၏အြပငဘ်ကအ်ေြမ�းပါးအလ�ာ��င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာ�ိ�ငဗိ်�ဇ�မ်းများ��ိ�ပီး

ပ�ိ�တနိး်ေပါငး်စပ်၏တက�်က site ကိ�။

ဗိ�ကက်�
o Vacuoles များသညဆ်လဲ၏်သိ�ေလ�ာငရ်ာေနရာများြဖစ်သည။်
Vac Vacuoles သညဓ်ာတ�အစာေ�ကသည့ေ်နရာလညး်ြဖစ်သည။်
o တရိိစ�ာနဆ်လဲမ်ျားအတငွး်��ိ Vacuoles များသညေ်သးငယသ်ည။်
o စက�ံ်�ဆလဲမ်ျားသညဗ်ဟိ�တငွတ်ည�်�ိသည့ ်vacuole ��ိ�ပီးေရ��င့ေ်ပျာ်ဝငေ်နေသာေပျာ်ရညမ်ျား��ိသည။်

�ျ�ကလယိ
ဏ�ျ�ကလယိကိ�အေြမ�းပါးဖဲွ�စညး်ပံ���စ်ဆေသာစာအတိတ်စ်ခ�အတငွး်၌ထည့ထ်ားသည။်
ဏ�ျ�ကလယိသညအ်တငွး်��င့အ်ြပင�်�ိပစ�ညး်များေရွ�လျားမ�ကိ�ခငွ့ြ်ပ�သည့အ်ေြမ�းပါးများတငွေ်ပါကသ်ည်

�ျ�ကလယိ။
ဏ�ျ�ကလယိတစ် ဦး �က�ဲကေဲြဖ��ငး်ချက ်nucleoplasm အြဖစ်ဟ�ေခ�သည။်
o Nucleus တငွ ်DNA ��င့ပ်�ိ�တနိး်များပါဝင�်ပီးချည�်�င့ခ်ျညထ်ားေသာချညမ်�ငမ်ျားြဖစ်သည။်
ဏအဆိ�ပါ nucleolus nucleoplasm တငွတ်ည�်�ိ�ပီး RNA ေရးစပ်တဲဖဲွ့�စညး်ပံ�မ�ာြဖစ်ပါတယ။် ထိ�ထကမ်က��ိ�ိ�ငသ်ည်

တစ် ဦး �ျ�ကလယိအတကွပ်စ��ပ�နတ် ဦး တညး် nucleolus ။ အဆိ�ပါ nucleolus ribosomes ထ�တလ်�ပ်သည။်
ဏ�ျ�ကလယိ၏ြခ�ံငံ� function ကိ�ဆယလ်�လာလ�ပ်��ားမ�များ၏စညး်မျ�းြဖစ်ပါတယ။်

စာမျက�်�ာ ၇

၇

မျိ�းဗီဇ
o မျိ�း�ိ� းဗီဇသညမ်ျိ�း�ိ� းဗီဇဆိ�ငရ်ာအချကအ်လကမ်ျားကိ�တစ်ဆကမ်�တစ်ဆကသ်ိ�က့�းေြပာငး်သည။်
o ဗီဇများကိ� DNA ြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည။်
o မျိ�းဗီဇသညခ်�ိ�မိ�ဆ�နး်ေပ�တငွတ်ည�်�ိသည။်
o ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်တစ်ခ�ချငး်စီ��ိဆလဲတ်စ်ခ�စီတငွမ်ျိ�းဗီဇများစာွ��ိသည။်

ခ�ိ� မိ�ဆ�န်း
ဏခ�ိ�မိ�ဆ�နး်များသည�်ျ�ကလယိအကဆ်စ်��င့ပ်�ိ�တနိး်၏ချညမ်�ငဖဲွ်�စညး်ပံ�ြဖစ်သည်

ဗီဇပံ�စံြဖင့မ်ျိ�း�ိ� းဗီဇအချကအ်လကမ်ျားကိ�သယေ်ဆာငေ်နေသာသက�်�ိဆလဲမ်ျား။
o ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်အေရအတကွက်ိ�ဆလဲဌ်ာန၏ metaphase အဆင့တ်ငွေ်ရတကွ�်ိ�ငသ်ည။်
o Haploid နပံါတ ်(n) - အစ�တစ်ခ�ပါ ၀ ငေ်သာခ�ိ�မိ�ဆ�မ်းအေရအတကွ။်
o Diploid Number (2n) - ဆလဲတ်စ်ခ�အတငွး်��ိခ�ိ�မိ�ဆ�မ်းအေရအတကွ။်

လ� ့ Haploid ()) = 23
Diploid (2n) = 46

ရကစ်ွဲများ Haploid ()) = 14
Diploid (2n) = 28

o ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်များသည ်diploid ဆလဲမ်ျားတငွ ်homologous အတွမဲျားြဖင့တ်ည�်�ိသည။်
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DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)
o ဒအီငေ်အသညသ်က�်�ိသက�်�ိများ၏မျိ�း�ိ� းဗီဇပစ�ညး်များြဖစ်သည။်
o DNA DNA ပံ�စံကိ� James Watson ��င့ ်Francis Crick မ� ၁၉၆၂ ခ���စ်တငွေ်ပးခဲသ့ည။်

DNA ကိ�ပွား
o မ�ရငး် DNA မ�တ�ညေီသာ DNA ��စ်ခ�ကိ�ထ�တလ်�ပ်ြခငး်ြဖစ်စ�ကိ� DNA ပာွးြခငး်ဟ�ေခ�သည။်
ဏ DNA ပံ�တ�ဆလဲဌ်ာနခွစဲ�အတငွး်ေတွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည။်

Self- ပွားဆလဲေ်အာ်ဂဲနစ်
Mit Mitochondria ��င့ ်Plastid တငွသ်�တိ�၏့ကိ�ယပိ်�င ်DNA ��င့ဆ်လဲမ်ျား၌မိမိကိ�ယက်ိ�ပာွး�ိ�ငစ်မ်ွးပါ��ိသည။်

ဆလဲဌ်ာန
o ဆလဲတ်စ်ခ�မ�ဆလဲ�်�စ်ခ�သိ�မ့ဟ�တ�်�စ်ခ�ထက ်ပိ�၍ ထ�တလ်�ပ်ြခငး်ကိ�ဆလဲခ်ွြဲခငး်ဟ�ေခ�သည။်
living သက�်�ိများ၏�ကးီထာွးမ�အတကွဆ်လဲမ်ျားကိ�လိ�အပ်သည။်
cell ဆလဲဌ်ာန၏လ�ပ်ငနး်စ�ကိ�အဆင့�် �စ်ဆင့ြ်ဖင့�်ပီးဆံ�းသည။်
o Karyokinesis: - karyokinesis သည�်ျ�ကလယိခွေဲဝြခငး်လ�ပ်ငနး်စ�ြဖစ်သည။်
o cytokinesis: - cytokinesis သည ်cytoplasm ၏ကွြဲပားြခငး်ြဖစ်စ�ြဖစ်သည။်
o ဆလဲ�်�စ်မျိ�းခွြဲခားထားသည ်(Mitosis cell division ��င့ ်Meiosis cell division) ။

Mitosis ဆလဲဌ်ာန
o Eukaryotic ဆလဲက်ိ� Mitosis cell division ဟ�ေခ�သည့လ်�ပ်ငနး်စ�တစ်ခ�ြဖင့ခ်ွြဲခားသည။်

ဆလဲသ်သံရာ
o ဆလဲမ်ျားသည ်Cycle ဟ�ေခ�ေသာကိ�ယပိ်�ငအ်ချိနက်ာလ��င့အ်တ�ကွြဲပားသည။်
o ဆလဲသ်သံရာသညေ်အာကပ်ါအဆင့သ်ံ�းဆင့ပ်ါဝငသ်ည။်
o G1 (Gap 1) အဆင့ ်- ဤအဆင့တ်ငွဆ်လဲသ်ည၎်ငး်၏ပံ�မ�နလ်�ပ်ေဆာငမ်�ကိ�လ�ပ်ေဆာငသ်ည။်

အဆင့က်ိ�ဤအဆင့က်ိ�အနားယ�အဆင့ဟ်�ေခ�သည။်
o S (Synthesis) အဆင့ ်- ဤအဆင့တ်ငွဆ်လဲသ်ည၎်ငး်၏ DNA ကိ�ခွထဲ�တြ်ခငး်အတကွြ်ပငဆ်ငရ်ာတငွတ်က�်ကစာွထပ်တ�ြပ�သည။်
ဏ G2 (Gap 2) အဆင့ ်- ဤအဆင့တ်ငွ ်cytoplasm ��င့ ်cell organelles ပမာဏများြပားလာသည။်

ဌာနခွမဲျားအတကွြ်ပငဆ်ငမ်�။

စာမျက�်�ာ ၈

၈

o M အဆင့သ်ိ�မ့ဟ�တ ်Mitotic အဆင့ ်- ဆလဲမ်ျားကိ�အမ�နတ်ကယက်ွြဲပားြခငး်သည ်Mitotic သိ�မ့ဟ�တ ်M အဆင့တ်ငွြ်ဖစ်သည။် The M
Phase သညက်ွြဲပားေသာအဆင့ ်၄ ခ�ပါ ၀ ငေ်သာ Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase ။

o Mitosis ဆလဲခ်ွြဲခငး်ကိ� somatic (သိ�)့ ခ��ာကိ�ယဆ်လဲမ်ျား၌ေတွ� ��ိ�ိ�ငသ်ည။်
somatic စကားလံ�း Soma မ�လာသည။် Soma ၏အဓိပ�ာယမ်�ာခ��ာကိ�ယြ်ဖစ်သည။်
မျိ�းပာွးခ�ိ�မိ�ဆ�နး်များကိ��ျ�ကလယိတစ်ခ�ြဖင့ခ်ွထဲ�တြ်ခငး်၊

အေရးပါ '' ။
ဏ Mitosis cell division �ပီးေနာကဆ်လဲတ်စ်ခ�သညဆ်လဲ ်၂ ခ�ကိ�ေပးသည ်(ဆလဲအ်သစ်များကိ�သမီးဆလဲမ်ျားဟ�ေခ�သည)် ။
““ သမီး” �ျ�ကလယိတိ�ငး်တငွ“် မိဘ” �ျ�ကလယိ��ိသည့အ်ေရအတကွတ်�သိ�မ့ဟ�တခ်�ိ�မိ�ဆ�နး်များ��ိသည။်
o သမီးဆလဲမ်ျားသညမ်ျိ�း�ိ� းဗီဇ��င့တ်�ည�ီကသည။်
ဏခ�ိ�မိ�ဆ�နး်နပံါတသ်ည ်mitosis ခွထဲ�တ�်ပီးေနာကေ်ြပာငး်လြဲခငး်မ��ိပါ။

Meiosis ဆလဲဌ်ာန
o Meiosis ဆလဲမ်ျားကိ�မျိ�းပာွး�ိ�ငေ်သာဆလဲမ်ျား၌ေတွ� ��ိ�ိ�ငသ်ည။်
o Meiosis ဆလဲခ်ွြဲခား�ပီးေနာကဆ်လဲတ်စ်ခ�သညသ်မီးဆလဲေ်လးခ�ကိ�ေပးသည။်
ဏခ�ိ�မိ�ဆ�နး်အေရအတကွ ်Meiosis ဆလဲဌ်ာနခွ�ဲပီးေနာကေ်ြပာငး်လသဲာွးတယ။်
ဏ Meiosis ဆလဲက်ိ�ခွြဲခားြခငး်သည ်mitosis cell division အားနညး်လမ်းများစာွ��င့ဆ်ငတ်�သည။် သိ�ေ့သာ်များစာွ��ိပါသည်

Mitosis ��င့ ်Meiosis ဆလဲဌ်ာနခွအဲ�ကားြခားနားချကမ်ျား။
process Meiosis I ��င့ ်Meiosis II တငွပ်ါဝငသ်ည့လ်�ပ်ငနး်စ���စ်ခ�သည ်Meiosis cell division တငွြ်ဖစ်သည။်
o Meiosis cell division ၏ရလဒအ်ေနြဖင့မိ်ဘဆလဲတ်စ်ခ�သညသ်မီးဆလဲေ်လးခ�ကိ�ေပးသည။်
i Meiosis ဆလဲဌ်ာနခွ၏ဲရလဒအ်ေနြဖင့သ်မီးဆလဲမ်ျားတငွခ်�ိ�မိ�ဆ�နး်အေရအတကွက်ထကဝ်ကခ်န ့ေ်လျာန့ညး်သာွးသည။်
o Meiosis ဆလဲဌ်ာနခွကဲိ�အဆင့�် �စ်ဆင့ ်(Meiosis I ��င့ ်Meiosis II) �ပီးဆံ�းသည။်
ဏ Meiosis I ကိ�အဆင့င်ါးဆင့ြ်ဖင့�်ပီးဆံ�းသည။် (Meiosis I Prophase I၊ Meiosis I Metaphase I၊ Meiosis I) ။

Anaphase I၊ Meiosis I Telophase ၁) ။
o Meiosis I သညအ်ဆင့င်ါးဆင့ ်(Leptotene, Zygotene, Pachytene, Diplotene) ��င့ယ်���ပိ�ငသ်ည။်

Dikinesis) ။
o Leptotene တငွခ်�ိ�မိ�ဆ�နး်သညစိ်မ်းလာသည။်
o Zygotene တငွ ်Synapsis စတငသ်ည။် Synapsis သည ်homologous ခ�ိ�မိ�ဆ�မ်း��စ်ခ���င့တ်ွစဲပ်ြခငး်ြဖစ်သည။်
o Pachytene တငွ ်bivalent တစ်ခ�ြဖစ်ေပ�ကာက�းေြပာငး်ြခငး်ကိ�ြဖစ်ပာွးခဲသ့ည။် bivalent သညဖဲွ်�စညး်�ပီးေနာကဖဲွ်�စညး်ပံ�ြဖစ်သည်

��စ်ခ� homologous ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်၏တွဖဲကမ်�၏�ပီးစီး။
Diplotene ခ���စ်တငွ,် synaptonemal ��ပ်ေထးွေသာ dissociates ။ အဆိ�ပါ synaptonemal ��ပ်ေထးွြဖစ်ေပ�လာေသာပ�ိ�တနိး်ြဖစ်ပါတယ်

meiosis စ�အတငွး် homologous ခ�ိ�မိ�ဆ�နး် (အစ်မ chromatids ၏��စ်ခ�အားလံ�းအတကွ)် အ�ကား��င့ထ်ငေ်နသည်
ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်တွဖဲကမ်�, synapsis ��င့ ်recombination ဖျနေ်ြဖရန။်

Dip Diplotene အဆင့တ်ငွ ်chiasmata ကိ�ဖဲွ�စညး်ခဲသ့ည။် အဆိ�ပါ Chaismata ��စ်ခ� homologous မဟ�တေ်သာ��ိရာအချကြ်ဖစ်ပါသည်
အစ်မ chromatids meiosis အတကွခ်�ိ�မိ�ဆ�နး် crossover စ�အတငွး်မျိ�းဗီဇပစ�ညး်ဖလ�ယ။်

o ဤ Dikinesis တငွ�်ပီးဆံ�းသာွးသည။်
i Meiosis I ၏ Prophase I �ပီးစီး�ပီးေနာကခ်�ိ�မိ�ဆ�နး်များသညဆ်လဲမ်ျား၏အေီကတွာေလယာ�ဆသီိ�ေ့ရာက�်�ိခဲသ့ည။်

ဗိ�ငး်လပ်ိတဖိံ�ငဘ်ာ��င့အ်တ�ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်။
o Meiosis I ၏ Prophase 1 �ပီးဆံ�းသာွးေသာအခါေသးွခွဆဲလဲမ်ျားသည ်Meiosis ၁ ၏ Anaphase I ထသဲိ�ဝ့ငသ်ာွးသည။်

Meiosis I ၏ Anaphase I တငွဗိ်�ငး်လပ်ိတ၏ံကျံ�� မ�စတငသ်ည။် ရလဒတ်စ်ခ�အသးီအသးီတစ်ဝကအ်စံ�
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ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်��စ်ခ�ကွြဲပားြခားနားေသာထမ်းဘိ�းဆသီိ� ့ ဦး တညေ်ရွ�လျားစတငသ်ည။်ဏ Meiosis I ၏ Anaphase I �ပီးေနာကေ်သးွခွဆဲလဲသ်ည ်Meiosis (၁) ၏ Telophase I ထသဲိ� ့ ၀ ငပ်ါသည။်
ဗိ�ငး်လပ်ိတဖိံ�ငဘ်ာ၏ကျံ�� �ပီးဆံ�း။ ရလဒအ်ြဖစ်��စ်ခ�ဆလဲတ် ဦး တညး်ဆလဲထ်မဲ�ာဖဲွ�စညး်ခဲသ့ည။်

Tel Telofase I Meiosis I �ပီးစီး�ပီးေနာကေ်ရင�ပ်ဆလဲမ်ျားသည ်Meiosis II ထသဲိ�ဝ့ငသ်ည။် ၏ြဖစ်စ�ကိ�
အဆိ�ပါ Meiosis II ကိ� Mitosis ဆလဲဌ်ာနခွ�ံဲ�ဆငတ်�သည။်

o ခ�ိ�မိ�ဆ�နး်အေရအတကွက်ိ�ေလ�ာခ့ျြခငး်သည ်Meiosis I ဌာနတငွြ်ဖစ်သည။်

စာမျက�်�ာ ၉

၉

မျိ�း�ိ� းဗီဇ
o မျိ�း�ိ� းလိ�က�်�င့မ်�ကွမဲျားကိ�ေလလ့ာြခငး်ကိ�မျိ�း�ိ� းဗီဇဟ�ေခ�သည။်
o Gregor Mendel (၁၈၆၀ ��စ်) သည�်သစ�တးီယားဘ�နး်ေတာ်�ကးီတစ်ပါးသညအ်စ�အလာအတိ�ငး်အတာကိ���ာေဖွရနစိ်တဝ်ငစ်ားခဲသ့ည်

အပငမ်ျား��င့တ်ရိိစ�ာနမ်ျားအတကွဆ်ံ�းြဖတသ်ည။်
ဂရီဂိ�မနဒ်လဲသ်ညသ်�၏စမ်းသပ်မ�အတကွပဲ်ပငမ်ျားကိ�ေရွးချယခ်ဲသ့ည။်
o Mendel မ�ေရွးချယထ်ားေသာြခားနားေသာစ�ိ�ကလ်က�ဏာခ�နစ်ခ�။ ထိ�အခါအ�ကား၌လကဝ်ါးကပ်တိ�င�်�စ်မျိ�းဖနဆ်ငး်ေတာ်မ�၏

ပဲပငမ်ျား၏ကွြဲပားြခားနားေသာစ�ိ�ကမ်ျား။
ဂရကဂိ်�မနဒ်လဲသ်ညအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ�စ�ေဆာငး်ရနအ်ေရအတကွ ်(သခ�ျာ) နညး်လမ်းကိ�ေရွးချယခ်ဲသ့ည။်

Monohybrid လကဝ်ါးကပ်တိ�င်
o ဝိေသသလက�ဏာ - စ�ိ�ကတ်စ်ခ�သညက်ွြဲပားေသာမျိ�းေစအ့ေရာင ်(သိ�)့ အပငက်ဲသ့ိ�ေ့သာထ�းြခားေသာလက�ဏာတစ်ခ�ြဖစ်သည်

တစ် ဦး ချငး်စီ။
o Monohybrid လကဝ်ါးကပ်တိ�ငသ်ညြ်ခားနားေသာစ�ိ�ကလ်က�ဏာတစ်ခ�တညး်��ိသည့လ်���စ် ဦး ၏လကဝ်ါးကပ်တိ�ငြ်ဖစ်သည။်
o Dihybrid လကဝ်ါးကပ်တိ�ငသ်ညစ်�ိ�က�်�စ်ခ�ကွြဲပားသည့လ်���စ် ဦး ၏လကဝ်ါးကပ်တိ�ငြ်ဖစ်သည။်
o ပဲေစမ့ျားကိ� ၀ တမ်�နက်�းသည။်
ဏ လကဝ်ါးကပ်တိ�ငတ်မ်�န်က�း: တစ်အမညး်စကတ်စ်ခ�စက�ံ်�တစ်ပငွ့က်ိ�တစ်ဦးဆြံခငး်မ�ဝတမ်�န၏်အေြပာငး်အေ���

အြခားအပင၏်အပငွ့၏်) ။ သားစ�ေြမးဆကက်ိ� F1 (သိ�)့“ ပထမ filial” မျိ�းဆကဟ်�ေခ�သည။်

Monohybrid လကဝ်ါးကပ်တိ�င ်- �ကးီစိ�းမ���င့ခဲွ်ြခားမ�မ�များကိ�
o Mendel's F1 Crosses ၏ရလဒမ်ျား - Mendel သညက်ွြဲပားြခားနားေသာအက�ရာများြဖင့အ်ပငမ်ျားကိ�ြဖတေ်ကျာ်ေသာအခါ

တ�ညတီဲလ့က�ဏာ (ဥပမာအားလံ�းပတပ်တလ်ည)်, ရ��ိလာတဲသ့ားစ�ေြမးဆက ်F1 အတကွဇ်ာတေ်ကာငတ်စ် ဦး သာ��ိခဲပ့ါတယ်
မျိ�းဆက။်

o သိ�ေ့သာ် F1 မျိ�းဆကသ်ညလ်� ဦး ေရကိ�သာ ၀ တမ်�နက်�းေစေသာအခါ၊
3: အချိ�း��စ်ခ�ကွြဲပားြခားနားေသာစ�ိ�ကမ်ျား၏။

o ထိ�မ�တဆင့ ်Mendel မ�နဂံိ�းချ�ပ်သည ်-
▪သက�်�ိတစ်ခ�၏ Phenotype (စ�ိ�ကမ်ျားသိ�မ့ဟ�တ ်shape သ�ကပိ်�းပံ�သ�ာနဇ်ာတေ်ကာငမ်ျား) သည်

တကိျတဲ ့Factor ကအ�ပ်ချ�ပ်။
▪သက�်�ိတစ်ခ�စီတငွစ်�ိ�ကလ်က�ဏာတစ်ခ�စီအတကွအ်ချက ်(၂) ချက�်�ိသည ်(Factors = Allelles = Genes)၊ လက�ဏာတစ်ခ�မ�ာ

�ကးီစိ�း��င့အ်ြခား�ိ� recessive ြဖစ်ပါတယ။် သိ�မ့ဟ�တအ်ချကတ်စ်ချကမ်�ာ�ကးီစိ�းမ���င့အ်ြခားအချကတ်စ်ခ�ြဖစ်သညဟ်�ဆိ��ိ�ငပ်ါသည်
အချကက်ျဆငး်သည။်

▪ gamete ဖဲွ�စညး်သည့အ်ချိနတ်ငွအ်ချက�်�စ်ချကခ်ွြဲခားထားသည။်

Dihybrid လကဝ်ါးကပ်တိ�ငမ်ျား ((သးီြခားစခဲွီထားေသာဥပေဒ)
o dihybrid လကဝ်ါးကပ်တိ�ငမ်ျားအတကွ ်Mendel သညက်ွြဲပားြခားနားေသာစာလံ�း��စ်လံ�းကိ�ေရွးချယခ်ဲသ့ည ်(ဥပမာ - မျိ�းေစပံ့� round ��င့ ်and

မျိ�းေစအ့ေရာငအ်ဝါေရာင�်�င့မ်ျိ�းေစပံ့�သဏ္Wr◌ာန ်Wrinkled ��င့အ်ေစအ့ေရာငအ်စိမ်းေရာင)် ။ F1 မျိ�းဆကအ်ားလံ�းထ�တလ်�ပ်ခဲသ့ည်
အဝါေရာငအ်ေစပ့တပ်တလ်ည။်

o သိ�ေ့သာ် F2 မျိ�းဆကသ်ည ်၉: ၃: ၃ ◌း ၁ အရကွြဲပားြခားနားေသာမျိ�းဆကေ်လးမျိ�းကိ�ထ�တလ်�ပ်ခဲသ့ည။်
▪ ၉ အမျိ�းအ�ယွက်ိ�ပံ�သဏ္Round◌ာနအ်ဝိ�ငး်��င့အ်ေစအ့ေရာငအ်ဝါ
▪ ၃ အမျိ�းအ�ယွက်ိ�ပံ�သဏ္Round◌ာနအ်စိမ်းေရာင�်�င့အ်ေစပံ့�စံ
▪ ၃ အမျိ�းအ�ယွက်ိ�ပံ�သဏ္Wr◌ာနအ်ေရးအေ�ကာငး်��င့အ်ေစပံ့�စံအသားအေရ
▪ ၁ အေစပံ့�သဏ္shape◌ာနအ်ေရးအေ�ကာငး်��င့အ်ေစအ့ေရာငအ်စိမ်းေရာင်

o dihybrid လကဝ်ါးကပ်တိ�င၏်ရလဒမ်� Mendel သညလ်�မ်းမိ�းမ���င့က်ျဆငး်မ�အချက�်�စ်ချကက်ိ�ေကာကခ်ျကခ်ျခဲသ့ည်
တစ်စံ�ထမဲ�ာေနဆေဲပမယ့ ်gamete ဖဲွ�စညး်ြခငး်၏အချိနမ်�ာသးီြခားစီ။

ေနာကက်ျ FACTOR ဖွစျသ�ျ GENE အြဖစ။်

X-X-X

စာမျက�်�ာ ၁၀

၁၀
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Bot ၁၀၂ (အေထေွထ ွBotani)

အပိ�ငး် ၃: စက�ံ်�တညေ်ဆာကပံ်� (shape သ�ကပိ်�းပံ�သ�ာန်)

•အပငတ်စ်ပင၏်ြပငပ်တညေ်ဆာကပံ်�ကိ�ေလလ့ာြခငး်ကိ� စက�ံ်�သခ�ျာပညာ ဟ�ေခ�သည ်။
• အပငမ်ျားတငွစ်နစ်��စ်မျိ�း��ိသည။် ၎ငး်တိ�သ့ည ်root system ��င့ ်Shoot system ြဖစ်သည။်
• အြမစ်စနစ်သညအ်ပငက်ိ�ေကျာကခ်ျရပ်နားသည၊် ေြမ��င့ေ်ရ��င့တ်ငွး်ထကွပ်စ�ညး်များစ�ပ်ယ�သည၊် အစားအစာသိ�ေလ�ာငသ်ည်

ြပန ့ပ်ာွးသိ�မ့ဟ�တ ်asexual မျိ�းပာွးအတကွက်�ညေီပးသည။်
• ေသနတပ်စ်စနစ်တငွပ်ငမ်၊ အရွက�်�င့မ်ျိ�းဆကပ်ာွးအစိတအ်ပိ�ငး်များပါ ၀ ငသ်ည။် ပငစ်ညက်ိ�ေထာကပံ်ေ့ပး�ပီးအရွကမ်ျားကိ�ေနရာချသည။်

H 2 O ��င့အ်ာဟာရများကိ� သယေ်ဆာင ်။ အရွက၏်အဓိကလ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်�ာ photosynthesis ြဖစ်သည။် မျိ�းဆကပ်ာွး
Angiospermic အပင၏်ဖဲွ�စညး်ပံ�သညပ်နး်ြဖစ်သည။်

• မျိ�းေစသ့ည ်sporophyte သေ��သားြဖစ်သည။် သ�သညက်ိ�ယပိ်�ငအ်စားအစာကိ�အကာအကယွေ်ပးသည။်
• Cotyledon - မျိ�းေစပ့ါေသာအပငမ်ျား၌တစ်ခ�သိ�မ့ဟ�တတ်စ်ခ�ထကပိ်�ေသာအရွကမ်ျားေပ�ထနွး်ေသာသေ��သားအရွက်

တစ် ဦး အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွအ်မျိ�းအ�ယွက်ိ�မ�။
• အပငမ်ျားကိ� cotyledon အေပ� အေြခခ၍ံ tow ကျယအ်�ပ်စ�များခွြဲခား�ိ�ငသ်ည။်

o Monocotyledons (Monocots) - cotyledon သိ�မ့ဟ�တ ်မျိ�းေစအ့ရွက ်တစ်ခ�တညး် ��ိသည်
o Dicotyledons (Dicots) - cotyledon သိ�မ့ဟ�တ ်မျိ�းေစအ့ရွက ်��စ်ခ� ��ိသည်

•အရွကသ်ညေ်သးွေ�ကာအပငအ်များစ�၏အဓိကအလငး်ေရာငက်ိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါြဖစ်သည။်
•အရွကမ်ျားသညေ်ယဘ�ယျအားြဖင့ြ်ပားချပ်ချပ်��င့သ်စ်ရွကမ်ျားြဖင့သ်စ်ရွကက်ိ�ပငစ်ည၏်အဆံ���င့ခ်ျိတဆ်ကထ်ားသည။်

Midrib သညဗ်ဟိ�ေသးွေ�ကာ�ကးီြဖစ်သည။်
•အချိ��ေသာအပငမ်ျိ�းစိတမ်ျားသညအ်မျိ�းမျိ�းေသာလ�ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ�လ�ပ်ေဆာငေ်သာြပ�ြပငထ်ားေသာအရွကမ်ျားေြပာငး်လခဲဲ�့ကသည။် ဥပမာ: ေတာငတ်ကြ်

တမ်�နက်�းဆွေဲဆာငြ်ခငး်၊ သိ�ေလ�ာငြ်ခငး်၊ အစာေြခြခငး်၊

•အရွကအ်မျိ�းအစား��စ်မျိ�း��ိသည။် သ�တိ�က့�ိ�း��ငး်တဲအ့ရွကမ်ျား��င့ေ်ပါငး်စပ်အရွကြ်ဖစ်�ကသည။်
Simple �ိ� း�ိ� းရွက ်- leaf �ိ� း�ိ� းရ leaf �ိ� းတစ်ခ�တညး်၊
o ေပါငး်စပ်ေသာအရွက ်- ေပါငး်စပ်ေသာအရွကမ်ျားတငွဓ်ါးသညလ်ကက်မ်းစာေစာငမ်ျားစာွပါ ၀ ငသ်ည။် ဒလီကက်မ်းစာေစာငမ်�ာမ��ိဘ�း

၎ငး်၏အေြခစိ�ကစ်ခနး်မ�ာချိ�ငး်�ကားကိ�ယဘ်�းသးီ။

• အရွကတ်ငွေ်သးွြပနေ်�ကာများကိ� Leaf Venation ဟ�ေခ�သည ်။ အရွက ်venation ��စ်မျိ�းြဖစ်ပါတယ။် အရွက ်venation

monocot စက�ံ်�အတကွစ်င�်ပိ�ငအ်မျိ�းအစားြဖစ်ပါတယ။် ရကမ်ျားသည ်Parallel Leaf Venation အမျိ�းအစား၏သာဓကြဖစ်သည။် အဆိ�ပါ Dicot ၌တည၏်
အရွက ်venation Reticulate အမျိ�းအစားြဖစ်ပါသညစိ်�က။်

•ပငစ်ည�်�င့အ်ရွကအ်ြမစ်အမျိ�းမျိ�း��ိသည။် အပငမ်ျား၏ကွြဲပားြခားနားေသာကိ�ယတ်ငွး်ကလစီာေတကွိ�
တခါတရံအထ�း function ကိ�များအတကွအ်ထ�းဖဲွ�စညး်ပံ�သိ� ့ြပ�ြပငမ်မ်ွးမံ။

Rhizome, Corm၊ မီးသးီ��င့ဥ်ကိ�ြပ�ြပငထ်ားေသာပငစ်ညြ်ဖစ်သည။်
o Zinger သညေ်ြမေအာကရ်ထား၏ Rhizome အမျိ�းအစားြဖစ်သည။်
o �ကကသ်နွသ်ညမီ်းသးီအမျိ�းအစားြဖစ်�ပီးြပ�ြပငထ်ားေသာေြမေအာကပ်ငြ်ဖစ်သည။်
o အာလ�းသည ်Tuber အမျိ�းအစားြပ�ြပငထ်ားေသာေြမေအာကပ်ငစ်ညြ်ဖစ်သည။်

o Tendril သညပဲ်ပငြ်ဖစ်�ပီးြပ�ြပငထ်ားေသာအရွကြ်ဖစ်သည။်

c ��ားေစာငး်လကပ်တတ်ငွေ်ကျာ�ိ�းကိ�အရွကအ်ြဖစ်ေြပာငး်လထဲားသည။်

o သိ�ေလ�ာငရ်နအ်တကွမ်�နလ်ာဥနကီိ�ြပ�ြပငထ်ားသည်

• Apical Dominance: Apical Dominance သညအ်ဓိကပငမ်ပငစ်ည၏်ြဖစ်ရပ်ြဖစ်သည်
အပငအ်ြခားဘကြ်ခမ်းထကပိ်��ကးီထာွးလာသည။်

စာမျက�်�ာ ၁၁

၁၁

အပိ�ငး် ၃: စက�ံ်�တညေ်ဆာကပံ်� (ခ��ာေဗဒ)

•စက�ံ်�၏ြပညတ်ငွး်ေရးဖဲွ�စညး်ပံ�၏ေလလ့ာမ�အြဖစ်ဟ�ေခ�သည ်စက�ံ်�ခ��ာေဗဒ ။
•တ�ညေီသာဖဲွ�စညး်ပံ���င့လ်�ပ်ေဆာငမ်���ိသည့ဆ်လဲအ်�ပ်စ�ကိ� တစ�်��းဟ�ေခ�သည်

❖ တစ�်��းစနစမ်ျား:
အပငတ်စ်သ��းစနစ် ၄ မျိ�း��ိသည။် ၎ငး်တိ�မ့�ာ - ေြမဆလီ�ာတစ်သ��းစနစ်၊ ေသးွေ�ကာဆိ�ငရ်ာတစ်���းစနစ်၊
အေရြပားတစ်���းစနစ်��င့ ်Meristematic တစ်���းစနစ်။

∎ ေြမြပငတ်စ�်��းစနစ ်- အပငမ်ျား၏ေြမြပငတ်စ်���းတငွတ်စ်���းများပါဝငသ်ည်
အေရြပားသိ�မ့ဟ�တေ်သးွေ�ကာမ။ အဓိကအားြဖင့သ်ိ�ေလ�ာငြ်ခငး်၊ ပံပိ့�းြခငး်၊
ခ�ခကံာကယွမ်���င့ဆ်ွေဲဆာင�်ိ�ငေ်သာပစ�ညး်များ (အဆမီျား��င့အ်ဆပ်ိများ) ထ�တလ်�ပ်ြခငး်။ ေြမအမျိ�းအစားသံ�းမျိ�း��ိသည်
တစ်���း: Parenchyma ဆလဲမ်ျား, Collenchyma ဆလဲ,် Sclerenchyma ဆလဲ။်
▪ Parenchyma ဆလဲမ်ျားသညပ်ါးလ�ာေသာမ�လနရံံများ��ိသည။် Parenchyma သညေ်ပျာေ့ပျာငး်ေသာအစိတအ်ပိ�ငး်များတငွ ်"Filler" တစ်သ��းကိ�ြဖစ်ေပ�ေစသည်

အပငမ်ျား။
▪ Collenchyma ဆလဲမ်ျားသညပ်ါးလ�ာေသာအဓိကနရံံများြဖစ်�ပီးအလယတ်မ်ိထ�ထပ်ေသာ။ Collenchyma အပိ�ေထာကပံ်ေ့ပးသည်

ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�ေထာကခ်မံ�။
▪ Sclerenchyma ဆလဲမ်ျားသည ်lignified အလယန်ရံံများထ�ထပ်သည။် Sclerenchyma သညအ်ဓိကဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�ကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးသည်
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အပငတ်စ်ပငက်ိ�ေထာကပံ်မ့�။
∎ ေသးွေ�ကာဆိ�ငရ်ာတစ�်��းစနစ:်

▪ေသးွေ�ကာတစ်���းစနစ်တငွ ်xylem ��င့ ်phloem တိ�ပ့ါ ၀ ငသ်ည။်
▪ေသးွေ�ကာတစ်သ��းစနစ်သညစ်က�ံ်�၏က�းစက�်ိ�ငေ်သာ (သိ�)့“ ပိ�က”် စနစ်ြဖစ်သည။်
▪ phloem သညအ်ရွကမ်�အပင၏်အြခားအစိတအ်ပိ�ငး်များသိ�သ့ယေ်ဆာငသ်ည။်
▪ xylem သညအ်ြမစ်ကယ�ထားေသာေရ��င့တ်ငွး်ထကွအ်ိ�ငး်ယနွး်များကိ�ပငစ်ည�်�င့အ်ရွကမ်ျားသိ� ့ြဖန ့ေ်ဝသည။်

∎ အေရြပားတစ�်��းစနစ:်
▪အေရြပားတစ်သ��းသညအ်ပငခ်��ာကိ�ယက်ိ�ဖံ�းအ�ပ်ထားသည။်
▪အေရြပားတစ်သ��းသည ်epidermis ပါဝငပ်ါသည။်
▪ Epidermis သည ်parenchyma ဆလဲမ်ျား��င့အ်လ�ာတစ်ခ�တညး်ြဖင့ြ်ပ�လ�ပ်သည။်
▪ပငစ်ည�်�င့အ်ရွကမ်ျားေပ�တငွ ်Epidermis သညေ်ရပ�ြခငး်ြဖင့ေ်ရဆံ�း�� ံးမ�ကိ�ကာကယွေ်ပးသည။်
▪ Epidermis သညအ်ေြမ�းပါးများကိ� cuticle ဟ�ေခ�သည။်

∎ Meristematic တစ�်��းစနစ:်
▪ Meristems သိ�မ့ဟ�တ ်Meristamatic ဆလဲမ်ျားသညဆ်လဲမ်ျားကိ�ခွေဲဝေပးသည။်
▪ Meristem များကိ��ကးီထာွးမ���ိေသာစက�ံ်�၏ဇ�နမ်ျား၌ေတွ�ရသည။်
▪ angiosperms တငွ ်meristematic တစ်သ��းသံ�းမျိ�း��ိသည။် ၎ငး်တိ�မ့�ာ Apical Meristem၊

Intercalary Meristem ��င့ေ်ဘးထကွ ်Meristems

စက�ံ်�တစသ်��း ဆလဲအ်မျိ�းအစား စက�ံ်�ခ��ာကိ�ယထ်မဲ�ာြဖစပ်ျကမ်� site ကိ�
Epidermis ေြမြပငဆ်လဲမ်ျား, ေစာင့တ်ပ်ဖဲွ�ဆလဲမ်ျား, ဆလဲဖဲွ်�စညး်

Trichomes, Sclerenchyma ဆလဲ်
စက�ံ်�ကိ�ယထ်ည၏်အြပငဘ်ကအ်လ�ာ

Periderm ေဖာဆ့ိ�ဆ့လဲ,် ေဖာဆ့ိ� ့ Cambium ဆလဲ,် Sclerenchyma
ဆလဲေ်တွ

ြပငပ်အလ�ာ, အဓိကအားြဖင့အ်ဓိကအားထား

Xylem Tracheids, သေဘ�ာအဖဲွ�ဝငမ်ျား, Sclerenchyma ဆလဲ,်
Parenchyma ဆလဲ်

ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါအားလံ�း

Phloem ဆနခ်ါဆလဲမ်ျား၊
Sclerenchyma ဆလဲ်

ကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါအားလံ�း

Parenchyma Parenchyma ဆလဲ် Cortex, Pith
Collenchyma Collenchyma ဆလဲမ်ျား အဓိကအားြဖင့အ်ဓိကအားထား
Sclerenchyma Sclerenchyma ဆလဲ် ေအာ်ဂဲနစ်အားလံ�း

စာမျက�်�ာ ၁၂

၁၂

• STOMATA - ဓာတေ်ငွ�ဖလ�ယေ်သာအရွက၏်ေအာကဘ်က�်�ိအေရြပား အေပ�ယ ံအတိမ်ျားကိ�ေခ�သည။်

❖ DICOT ��င့ ်MONOCOT အ�ကားအဓိကခ��ာေဗဒြခားနားချက်

• Dicot ��င့ ်Monocot Root အ�ကားအဓိကခ��ာေဗဒြခားနားချက်
ခ��ာေဗဒဇာတေ်ကာင် Dicot Root Monocot Root
ေသးွေ�ကာအထ�ပ် 2-6 အြခားအထ�ပ်သိ�မ့ဟ�တ ်xylem

��င့ ်phloem
8 သိ�မ့ဟ�တထ်ိ�ထကပိ်�အြခားအစ�အေဝးကိ�
xylem ��င့ ်phloem

• Dicot ��င့ ်Monocot Stem အ�ကားအဓိကခ��ာေဗဒြခားနားချက်
ခ��ာေဗဒဇာတေ်ကာင် Dicot ပငမ် Monocot ပငမ်
ေသးွေ�ကာအထ�ပ် ကငွး်ပံ�စံ, လကစ်ပ်ွဘဥဲပံ�အတကွစီ်စ�ေပး, ေြမာကြ်မားစာွ��င့်

အရပ်ရပ်သိ�က့ွြဲပား

• Dicot ��င့ ်Monocot Leaf အ�ကားအဓိကခ��ာေဗဒြခားနားချက်
အရွက် Monocot အရွက်

၁ အေပ�ယလံ�ာတငွအ်ထ���င့ပ်ါးလ�ာသည်
အနမိ့် epidermis

မျက�်�ာြပင�်�စ်ခ�လံ�းအေပ�ယ�နေီဖာငး် cuticle

၂ Stomata ေအာကပိ်�ငး်မျက�်�ာြပငေ်ပ�မ�ာပိ��ပီးြဖစ်�ကသည် မျက�်�ာြပင�်�စ်ခ�လံ�းအေပ�အစာအမ်ိ၏တ�ညေီသာအေရအတကွ်
၃ Mesophyll ကိ� Palisade အြဖစ်ခွြဲခားထားသည်

Parenchyma ��င့ ်Spongy Parenchyma
Mesophyll သည ်palisade ��င့မ်တ�ပါ
spongy Parenchyma

❖ အလယအ်လတ�်ကးီထာွးမ�

ေသးွေ�ကာ cambium သည ်xylem ��င့ ်phloem အ�ကား��ိအြမစ်များ��င့အ်ြမစ်များ�ကား��ိအပငတ်စ်သ��းြဖစ်သည်
ေသးွေ�ကာအပငမ်ျား။

▪ဒ�တယိတိ�းတကမ်�သညပ်ငစ်ည�်�င့အ်ြမစ်များ၏အချငး်ကိ�တိ�းေစသည။်
▪��စ်ပတလ်ညက်ငွး်များကိ�သစ်ပငစ်ညအ်များစ�၏ကန ့လ်န ့ြ်ဖတမ်ျ�းများတငွေ်တွ� �ိ�ငသ်ည။်
▪ေ� ွဦး ရာသ�ီ�င့ေ်�ရွာသတီငွအ်ပင�်ကးီထာွးမ���နး်ကွြဲပားမ�ေ�ကာင့�် �စ်စ�ကငွး်များေပ�ေပါကလ်ာသည။်
▪ေရကိ�မပိ�ေ့ဆာင�်ိ�ငေ်သာသစ်သားသည�်�လံ�းသားသစ်ေတာဟ�လ�သမိျားသည။်
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X-X-X

စာမျက�်�ာ ၁၃

၁၃

Bot ၁၀၂ (အေထေွထ ွBotani)

အပိ�ငး် ၄: စက�ံ်�  ဇီဝကမ�ေဗဒ

•အပင၏်ဇီဝကမ�ေဗဒသညအ်ပငမ်ျား၏လညပ်တမ်���င့သ်ကဆ်ိ�ငသ်ည့�်�က�ေဗဒဆိ�ငရ်ာစညး်ကမ်းြဖစ်သည။်

Pl အပငမ်ျားအတငွး်သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး
•အပငမ်ျားတငွေ်သးွလညပ်တမ်�စနစ်မ��ိေသာ်လညး်ေရ��င့ဓ်ာတသ်တ� �များသညအ်ြမစ်မ�အရွကမ်ျားသိ�ေ့ရွ �လျားသည်

အာဟာရသညအ်ရွကမ်�အြမစ်များသိ�ေ့ရွ �လျားသည။်
•ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�ဆိ�ငရ်ာဖဲွ�စညး်ပံ�အဆင့တ်ိ�ငး်သညစ်က�ံ်�၏ဇီဝကမ�ေဗဒ / လ�ပ်ေဆာငမ်�များတငွပ်ါ ၀ ငသ်ည။် The

ကွြဲပားြခားနားေသာဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�ဆိ�ငရ်ာအဖဲွ�အစညး်များမ�ာ -
o ဆလဲ ်- သက�်�ိအားလံ�း၏ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပံ်�။
ဏ တစ�်��း - အလားတ�ဆလဲအ်�ပ်စ�များြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည။်
o အဖဲွ�အစညး်များ - - တစ်သ��းအ�ပ်စ�များအတ�တကလွ�ပ်ေဆာငသ်ည။်
o စနစစ်နစမ်ျား - အဂ� ါအစိတအ်ပိ�ငး်များအတ�တကလွ�ပ်ေဆာငေ်သာအဖဲွ�များြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည။်
o Organism - တရိိစ�ာနတ်စ်မျိ�း၊ အပငတ်စ်ပငတ်ညး်သိ�မ့ဟ�တဆ်လဲတ်စ်ခ�တညး်သက�်�ိများ။

❖ ဆလဲအ်တကွပိ်�ေ့ဆာငေ်ရးအမျိ�းအစားများ
အာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်� - ပါ ၀ ငသ်ည့i်nရိယာတစ်ခ�တငွပ်စ�ညး်တစ်ခ�၏ပမာဏ��င့�် �ငိး်ယ��လ�ငပ်စ�ညး်တစ်ခ�၏ပမာဏ
အြခားinရိယာ၌တ�ညေီသာပစ�ညး်ဥစ�ာ။

သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးအမျိ�းအစား��စ်မျိ�း��ိသည။်
• Passive Transport: ြမင့မ်ားေသာေနရာမ�ေဒသတစ်ခ�သိ�အ့ေြမ�းပါးမ�တဆင့အ်ရာဝတ� �များ၏ေရွ�လျားမ�

အနမိ့်အာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်�၏။ passive သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးအတကွမ်လိ�အပ်စမ်ွးအင ်(ATP) ။ ပျံ� ��ံ ့ြခငး်��င့ ်Osmosis သည်
passive သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး၏ဥပမာ။

• တက�်ကစာွသယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး - ၀ တ� �များအေနြဖင့အ်နမိ့်ပိ�ငး်မ�အေြမ�းပါးမ�တစ်ဆင့ေ်ရွ �လျားသည်
ြမင့မ်ားေသာအာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်�၏ေဒသတစ်ခ�သိ�အ့ာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်�။ တက�်ကစာွသယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးဆယလ်�လာစမ်ွးအင ်(ATP) လိ�အပ်သည။်

❖အ ပင�်�င့ေ်ရဆကဆ်မံ�
ေြဖ��ငး်ချက ်အေသးအဖဲွအပိ�ငး် (solute) သညအ်တငွး်၌ြဖန ့ေ်ဝထားေသာအရညအ်ေရာအေ��ာ
အဓိကအစိတအ်ပိ�ငး် (ထိ�အရညေ်ပျာ်ပစ�ညး်) ။
Hypotonic Solution - ေရထသဲိ�စီ့းဝငေ်သာ osmosis ေ�ကာင့ဆ်လဲတ်စ်ခ�ေရာငလ်ာေစသည်
ဆလဲ်
Isotonic Solution: ဆလဲအ်ရွယအ်စားကိ�မေြပာငး်လေဲစတဲေ့ြဖ��ငး်ချက။် ဆိ�လိ�တာကေရမ��ိဘ�း။
Hypertonic Solution - osmosis ေ�ကာင့ဆ်လဲက်ိ�ကျံ� �ေစသည့အ်ေြဖတစ်ခ�။ အဓိပ�ာယေ်ရကထကွခ်ာွမည်
ဆလဲ။်

▪ လ�ေနမ�စနစအ်တငွး်သယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးလ�ပ်ငန်းစ�
the လ�ေနမ�စနစ်တငွသ်ယယ်�ပိ�ေ့ဆာငေ်ရးပံ�စံ��စ်မျိ�း��ိသည။် ဤေရွ�ကားပျံ� ��ံ ့ြခငး်��င့ ်Osmosis ြဖစ်�ကသည။်
• ပျံ� ��ံ ့ြခငး်: ေမာ်လကီျ�းများ၏ပိ�မိ�ြမင့မ်ားေသာအာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်�fromရိယာကေနareaရိယာမ�ေ��� ဖိ�၏့သေဘာထားကိ�

အနမိ့်အာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်�။
• Osmosis - ေရပိ�မိ�ြမင့မ်ားေသာေနရာမ�အနမိ့်သိ�အ့ေြမ�းပါးမ�တစ်ဆင့ေ်ရလ�ပ်��ားမ�

အာ�ံ�စ�းစိ�ကမ်�

•ပျံ� ��ံ ့ြခငး်��င့ ်osmosis ��စ်မျိ�းလံ�း၏ရညရွ်ယခ်ျကမ်�ာဆလဲအ်တငွး်��ိ Equilibrium သိ�ေ့ရာကရ်နြ်ဖစ်သည။် Equilibrium သည်
တ ဦး တညး် ဦး တညခ်ျကအ်တကွလ်�ပ်��ားမ�အြခား ဦး တညခ်ျကအ်တကွလ်�ပ်��ားမ�ညမီ�သည့အ်တကွအ်ခေွအေန။

Solute - အရညထ်တဲငွအ်ရညေ်ပျာ်သည ်(ဥပမာဆား) ။
solvent: ပစ�ညး်များတငွက်ပ်သးီကပ်သတ ်(ဥပမာေရ) လ�ပ်ေနတာ။
Permeability - အေြမ�းပါးအလ�ာတစ်ခ�အေနြဖင့အ်ထ�းသြဖင့အ်ရွယအ်စားေမာ်လကီျ�းများကိ�မညသ်ည့အ်တိ�ငး်အတာအထြိဖတသ်နး်သာွး�ိ�ငမ်ညန်ညး်။
Semi-permeable အေြမ�းပါး (ေရွးချယစ်မ့်ိဝင�်ိ�ငသ်ည့)် - အချိ��ေမာ်လကီျ�းများအားအြခားသ�များကိ�မသာွးေစရနခ်ငွ့ြ်ပ�သည။်

စာမျက�်�ာ ၁၄
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❖ Transpiration
•အဓိကအားြဖင့အ်ပငရွ်ကမ်ျားမ�ေရကိ�အေငွ� ြပနေ်စသည။်
• Transpiration သညအ်ပငမ်ျားကိ� ြဖတ၍် အြမစ်များမ�ေသးငယေ်သာအေပါကမ်ျားသိ�သ့ယေ်ဆာငသ်ည်

အရွကမ်ျားေအာကတ်ငွေ်ရသညအ်ေငွ�အြဖစ်ေြပာငး်လကဲာေလထ�ထသဲိ� ့ြဖန ့က်ျကသ်ည။်

❖ photosynthesis
❖စိမ်းလနး်ေသာအပင ်များသညေ်လထမဲ� ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒ ်(CO 2 ) ��င့ ်ေြမဆလီ�ာမ� ေရ (H 2 O) တိ�က့ိ�ထ�တယ်�သည။် အပငမ်ျား

CO 2 ကိ� သ�ကားြဖစ်ေစရန ်H 2 O ��င့သ်�ကား (ဂလ�းကိ�စ့် (C 6 H 12 O 6 ) ��င့ ်ေပါငး်စပ်ပါ ။
❖ Photosynthesis ဆိ�သညမ်�ာအလငး်စမ်ွးအငက်ိ�ဓာတ�စမ်ွးအငအ်ြဖစ်ကလိ��ိ�ဖလကမ်ျားမ�ကလိ��ိ� ဖီးလမ်�ဓာတ�စမ်ွးအငအ်ြဖစ်ေြပာငး်လြဲခငး်ြဖစ်သည။်
photos photosynthesis အတကွစ်�စ�ေပါငး်အသားတငည်မီ�ြခငး်မ�ာ - ၆ ေရ + ၆ ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ကသ်ညဂ်လ�းကိ�စ့် + ေအာကဆ်ဂီျင ်(၆) ကိ�ေပးသည။်

ေနေရာငြ်ခည၏်ေ�� �ေမ�ာကတ်ငွက်လိ��ိ� ဖီးလြ်ဖင့ဓ်ာတက်�ပစ�ညး်များ) → 1 သ�ကား + ၆ ေအာကစီ်ဂျင်
6CO 2 + 6H 2 O = ကိ� C 6 H ကိ� 12 အိ� 6 + 6O 2

❖ photosynthesis သညက်ာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�ဒထ်သဲိ� ့ (CO 2 မ�ြပနလ်ညဝ်ငေ်ရာကြ်ခငး်) ၏အဓိကလမ်းေ�ကာငး် ြဖစ်သည။်
❖ photosynthesis သည ်ကမ�ာေ့လထ�အတငွး်��ိ ေအာကစီ်ဂျင ်(O 2 ) ၏အဓိကအရငး်အြမစ်လညး် ြဖစ်သည။်
❖ photosynthesis သညအ်ဆင့�်�စ်ဆင့ြ်ဖင့�်ပီးဆံ�းသည။် ၁။ Photochemical phase (Light Reaction) ��င့ ်2. Biosynthetic

အဆင့ ်(Calvin သသံရာ) ။
Phot Photochemical phase (Light Reaction) တငွေ်ရေမာ်လကီျ�းသညဟ်ိ�ကဒ်�ိ�ဂျင�်�င့အ်ကက်ွသဲည်

ေအာကစီ်ဂျင။်
❖ထ�တလ်�တလ်ိ�ကေ်သာဟိ�ကဒ်�ိ�ဂျငေ်မာ်လကီျ�းများသည ်Adenosine Diphosphate (ADP) အြဖစ်သိ�ေ့ြပာငး်လရဲနက်�ညသီည်

Adenosine Triphosphate (ATP) ။
❖ထ�တလ်�တလ်ိ�ကေ်သာဟိ�ကဒ်�ိ�ဂျငေ်မာ်လကီျ�းများသညန်ကီိ�တငး်�ိ�ကဒ်ငအ်ကဒ်နငဒ်��က�လိ�တတိေ်ြပာငး်လြဲခငး်ကိ�လညး်က�ညသီည်

ေလျာခ့ျ Nicotinamide Adenine Dinucleotide ေဖာစ့ဖိတ ်(NADP + ) သိ�ေ့ဖာစ့ဖိတ ်(NADPH )
called Biosynthetic Phase တငွအ်သံ�းြပ�ေသာ ATP ��င့ ်Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADP + ) ။

CO 2 ေမာ်လကီျ�းများသညဂ်လ�းကိ�စ့်အြဖစ်သိ�ေ့ြပာငး်လ ဲေစေသာကယလ်ဗ်ငသ်သံရာအြဖစ် ။

❖ အသက�်��ြခငး် / ဆယလ်�လာအသက�်��ြခငး် / ဆယလ်�လာဓာတတ်ိ�းြခငး်
•အသက�်�ြခငး် (cellular respiration respiration) သညဆ်လဲအ်တငွး်��ိစမ်ွးအငက်ိ�လ�တထ်�တေ်ပးရနအ်တကွဆ်လဲအ်တငွး်��ိအစာအာဟာရများကိ��ဖိ�ခွြဲခငး်လ�ပ်ငနး်စ�

ATP (Adenosine Tri Phosphate) သည်
•အသက�်�အကာအဘိ�အ့ေယဘ�ယျ Net ကညမီ�ြခငး်ြဖစ်ပါသည:် C ကိ� 6 H ကိ� 12 အိ� 6 + 6O 2 = 6CO 2 + 6H 2 အိ� + ATP (စမ်ွးအင)် ။
•အသက�်��လမ်းေ�ကာငး်ဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ငနး်စ�သည ်Cytoplasm ��င့ ်Mitochondria ပါ ၀ ငသ်ည။်
•အသက�်��ြခငး်လ�ပ်ငနး်စ�ကိ�အဆင့�် �စ်ဆင့�်ပီးဆံ�းသည။် ဤေရွ�ကား (1) Glycolysis ��င့ ်(2) Krebs သသံရာ။

glycolysis:
•ဂလိ�ကက်ိ�းလိ�ငး်စ်ဆစ် (glycolysis) ြဖစ်စ�သည ်cytoplasm တငွြ်ဖစ်ပာွးသည။်
• cytoplasm တငွရ်��ိေသာဂလ�းကိ�စ့်သညဂ်လ�းကိ�စ့်အားအငဇိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာတံ� ့ြပနမ်�များမ�တဆင့ြ်ဖတသ်နး်သာွးသည။်

pyruvic အကဆ်စ်သိ�က့�းေြပာငး်။
•ဂလ�းကိ�စ့်ကိ� Pyruvic အကဆ်စ်အြဖစ်ေြပာငး်လြဲခငး်သညေ်အာကစီ်ဂျင၏်ေ�� �ေမ�ာကတ်ငွြ်ဖစ်ပာွးသည။်
• Pyruvic အကဆ်စ် Acetyl Co အငဇိ်�ငး်ေအသိ�က့�းေြပာငး်သည။်
•

ခရကစ်စ်ကဘ်းီ:
• Krebs သသံရာကိ�လညး် Citric Acid Cycle သိ�မ့ဟ�တ ်Tricarboxylic Acid (TCA) သသံရာအြဖစ်လ�သမိျားသည။်
• Pyruvic acid သညဂ်လိ�ကက်ိ�းလိ�ငး်စ်ဆစ် (glycolysis) ြဖစ်စ�မ�ဆငး်သကလ်ာ�ပီး Acetyl ပံ�စံြဖင့ ်Mitochondria ထသဲိ� ့ ၀ ငပ်ါသည်

Co အငဇိ်�ငး် A, �ပီးေတာသ့သိ ိenzymatic တံ� ့ြပနမ်�၏စီးရီးေ��ာကသ်ာွး။ ေနာကဆ်ံ�းတငွ ်ATP ေပးသည။်

❖အ ပင�်ကးီထာွးမ�ေဟာ်မ�န်း
• အပငေ်ဟာ်မ�နး် (phytohormones ဟ�လညး်ေခ�သည)် သညအ်ပင�်ကးီထာွးမ�ကိ�ထနိး်ည�ေိသာဓာတ�ပစ�ညး်များြဖစ်သည။်
• Auxin, gibberellin ��င့ ်Cytokinin တိ�သ့ညအ်ေရး�ကးီေသာအပင�်ကးီထာွးမ�ေဟာ်မ�နး်ြဖစ်သည။်

X-X-X
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Bot ၁၀၂ (အေထေွထ ွBotani)

အပိ�ငး် ၅: သက�်�ိများအမျိ�းအစားခဲွြခားြခငး်

• စနစခဲွ် / စနစတ်ကျ - ခွြဲခားသတမ်�တြ်ခငး်��င့ ်nomenclature ��င့သ်ကဆ်ိ�ငေ်သာဇီဝေဗဒဌာနခွ။ဲ
• nomenclature - စက�ံ်�တစ်ခ�သိ�မ့ဟ�တ ်a သိ�မ့�နက်နေ်သာနာမကိ�အသံ�းြပ�ြခငး်သည ်nomenclature သညက်ိ�ငတ်ယွေ်ြဖ��ငး်သည်

taxonomic အ�ပ်စ�။

Taxonomic အဆင့ဆ်င့်
• မျိ�းစတိ ်- ဇီဝေဗဒဆိ�ငရ်ာစ�ိ�ကမ်ျားကိ�ေဝမ��ပီး၎ငး်တိ�အ့တအိကျကိ�သာမျိ�းပာွး�ိ�ငသ်ည့သ်က�်�ိများ။ မျိ�းစိတမ်ျား

taxonomy အတကွအ်ေြခခယံ�နစ်ြဖစ်ပါတယ်
• Genus: မျိ�း�ိ� းသညဆ်က�်ယွေ်သာမျိ�းစိတြ်ဖစ်သည။်
• မိသားစ� - မိသားစ�ဟာအနးီကပ်ဆကစ်ပ်ေနေသာမျိ�းဆကမ်ျားြဖစ်သည။်
• အမိန ့် - အမိန ့သ်ညရ်ငး်��းီေသာမိသားစ�များြဖစ်သည။်
• အတန်းအစား - အတနး်သညအ်နးီကပ်ဆကစ်ပ်မ���ိေသာအစီအစ�ြဖစ်သည။်
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• ဌာန - ဌာနခွသဲညဆ်ကစ်ပ်ေသာအတနး်များြဖစ်သည။်• ခင့�်ိ�ငင်ေံတာ်: သက�်�ိများ၏အေြခခအံကျဆံ�းအမျိ�းအစား�ိ�ငျငဟံ�ေခ�သည ်။

သက�်�ိများ၏ခဲွြခား
•သပိ�ံပညာ��ငအ်များစ�သညသ်က�်�ိများကိ�အဓိက�ိ�ငင် ံ၅ ခ�အြဖစ်ခွထဲားသည။် ဤေရွ�ကား Monera ြဖစ်�ကသည ်(Eubacteria ပါဝငသ်ည်

��င့ ်Archeobacteria)၊ Protista၊ မ�ိ၊ Plantae ��င့ ်Animalia တိ� ့ြဖစ်သည။်
•ဗိ�ငး်ရပ်စ်များ၊ ဗကတ်းီရီးယားများ၊ ေရည�မိျား၊ မ�ိများ��င့ပ်�ိ�တိ�ဇိ�အာတိ�သ့ညအ်ဏ�ဇီဝသက�်�ိများြဖစ်�ကသည်

❖ ဘ�ရားသခင:့ Archaebacteria
• Archaebacteria များသညဆ်လဲအ်ေြမ�းပါးများ��င့အ်တ�သးီသန ့ ်prokaryotes များြဖစ်သည။်
• Archaebacteria အများစ�သည ်heterotrophic ြဖစ်သည။် သိ�ေ့သာ်အချိ� � Archaebacteria autotrophic ��ိပါတယ,်

chemosynthesis အားြဖင့အ်စားအစာထ�တလ်�ပ်။
• heterotroph ဆိ�သညမ်�ာသက�်�ိများ (ကာဗွနဒ်ိ�ငေ်အာကဆ်ိ�က)် ကဲသ့ိ�ေ့သာသက�်�ိအရငး်အြမစ်များမ�ကာဗွနက်ိ�မြပ�ြပင�်ိ�ငသ်ည့သ်က�်�ိတစ်ခ�ြဖစ်သည။်

ဒါေပမယ့�်ကးီထာွးမ�အတကွေ်အာ်ဂဲနစ်ကာဗွနက်ိ�အသံ�းြပ�သည။်
Archaebacteria များစာွသညဆ်ာလဖ်ာပ�စမ်းေရများ၊ အလနွင်နေ်သာေရကနမ်ျားကဲသ့ိ�ေ့သာ�ကမ်းတမ်းေသာပတဝ်နး်ကျငတ်ငွေ်နထိ�င�်ကသည။်

��င့ထ်ိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ�ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများ၏အ�အြဖစ်ေအာကဆ်ဂီျငမဲ်ေ့ချပတဝ်နး်ကျငမ်�ာ။

❖ �ိ�ငင်ေံတာ် Eubacteria
• Eubacteria သညဆ်လဲတ်စ်ခ�၏ prokaryotes များြဖစ်သည။်
•လ�တိ�တ့ငွေ်ရာဂါြဖစ်ေစေသာဘကတ်းီရီးယားအများစ�။
• Eubacteria များသည ်autotrophic ��င့ ်heterotrophic ��စ်မျိ�းလံ�းြဖစ်သည။်
• Eubacteria သညပံ်�မ�နအ်ားြဖင့ ်binary fission အားြဖင့မ်ျိ�းပာွး�ိ�ငသ်ည။်

• ဗကတ်းီရီးယားပိ�းများ၏နက�တေ်ဗဒင ်-
ဏဘကတ်းီရီးယား prokaryotes ြဖစ်�ကသည။်
o သံ�းမျိ�းသညဘ်ကတ်းီရီးယားပံ�စံများြဖစ်သည။်

- Cocci (စကလ်ံ�း၊ ovoid သိ�မ့ဟ�တအ်များအားြဖင့ပ်တပ်တလ်ညပံ်�သဏ္)◌ာန)်
- ေဘလ ီ(တ�တေ်ချာငး်��င့တ်�ေသာဘကတ်းီရီးယား)
- Spiral (လမ်ိ / စ�ပ်စက၏်ဗကတ်းီရီးယား)

❖ �ိ�ငင်ေံတာ် Protista
• Kingdom Protista တငွအ်ပငမ်ျား၊ တရိိစ�ာနမ်ျား��င့မ်�ိများမဟ�တေ်သာ eukaryotes အားလံ�းပါ ၀ ငသ်ည။်
• Protista တငွမ်ျိ�းစိတ ်၅၀,၀၀၀ ေကျာ်��ိသည။်
• Kingdom Protista တငွ ်unicellular ��င့�ိ်� း��ငး်ေသာ multicellular Eukaryotes အနညး်ငယပ်ါ ၀ ငသ်ည။်
• Multicellular Protista ၏ဆလဲမ်ျားသညသ်က�်�ိများ၏တကိျေသာလ�ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ�လ�ပ်ေဆာငရ်နအ်ထ�းြပ�မဟ�တပ်ါ။

စာမျက�်�ာ ၁၆

၁၆

❖ �ိ�ငင်ေံတာ်မ�ိ
•မ�ိများသည ်eukaryotes ြဖစ်�ပီးအများစ�သည ်multicellular ြဖစ်သည။်
•မ�ိများ၏ဆလဲန်ရံံကိ�ဓာတ�ေဗဒနညး်ြဖင့ဖဲွ်�စညး်ထားသည။်
•မ�ိများသည ်heterotrophic ြဖစ်�ပီးအစာေြခအငဇိ်�ငး်များကိ�အစာရငး်ြမစ်သိ�ထ့�တလ်�တြ်ခငး်ြဖင့သ်�တိ�၏့အာဟာရများကိ�ရ��ိသည။်
•မ�ိများသည ်decomposers (သိ�)့ ကပ်ပါးေကာငမ်ျားအြဖစ်ြပ�မ�သည။်
•မ�ိများစာွသညအ်ပင�်�င့သ်တ� ဝါများတငွေ်ရာဂါြဖစ်ေစသည။်

❖ Kingdom Plantae
•အပငမ်ျားသည ်eukaryotic၊ multicellular များြဖစ်�က�ပီး photosynthesis ကိ�ထ�တယ်�သည။်
•အပငမ်ျား၏ဆလဲမ်ျားတငွ ်polysaccharide cellulose ပါေသာဆလဲန်ရံံများ��ိသည။်
•အပငဆ်လဲမ်ျားသညလ်�ပ်ငနး်အမျိ�းမျိ�းအတကွအ်ထ�းြပ�သည။်
•ဘ�ရားသခင့�်ိ�ငင်ေံတာ် Plantae တငွ ်Thallophyta (ေရည�၊ိ မ�ိ၊ Bryophyte)၊ Pteridophyta, Gymnosperms ��င့်

ေခးွ��း။

ေရည�  ိ:
• thallophytic အပငက်ိ�ေဆာငေ်သာကလိ��ိ� ဖီးလက်ိ� ALGAE ဟ�ေခ�သည။်
ကမ�ာေပ�တငွေ်ရည�မိျိ�းစိတ ်၁၀၀,၀၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
ေရည�အိများစ�သညေ်ရ၊ အိ�င၊် သမ�ဒ�ရာ��င့ေ်ရကနမ်ျားကဲသ့ိ�ေ့သာေရများတငွေ်တွ� ��ိရသည။် များစာွေသာေရည�မိျားစားသံ�း�ိ�ငသ်ည။်
• Chlorella သညစ်ားသံ�း�ိ�ငေ်သာေရည�နိမ�နာတစ်ခ�ြဖစ်သည ်။
•ေရည�မိျားစာွသညေ်ဆးဝါး၏ရငး်ြမစ်ြဖစ်သည။်
•လ မိ�ငရ်ာယာ သညေ်ဆးဖကဝ်ငေ်သာေရည�နိမ�နာများြဖစ်သည ်။
• Volvox, Chlorella, Spirogyra, Ulothrix တိ�သ့ညေ်ရ ည� ိ၏ဘံ�ဥပမာများြဖစ်သည ်။

မ�ိ :
•ကလိ��ိ�ဖီးလမ်ပါသည့သ်လိ�ဖိ�ကအ်ပငက်ိ�မ�ိဟ�ေခ�သည။်
ကမ�ာေပ�တငွေ်ရည�မိျိ�းစိတင်ါးသနး်ခန ့�်�ိသည။်
• Penecillum, Mucor ��င့ ်Aspergillus သညမ်�ိများ၏သာမနဥ်ပမာြဖစ်သည ်။
•အချိ�� မ�ိများသညမ်�ိကဲသ့ိ�စ့ားသံ�း�ိ�ငသ်ည။်
• Penecillium မ�ရ��ိေသာေဆးဝါးတငွအ်သံ�းြပ�ေသာပPen◌ဇီိဝေဆး Antibiotics ။
•အပင�်�င့သ်တ� ဝါများတငွေ်ရာဂါြဖစ်ေစေသာမ�ိများ။
•လ�အ့ေရြပားေရာဂါပိ�းများသညမ်�ိေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည။်
•မ�ိများသညဆ်လဲမ်ျားထမဲ�တစ်မျိ�းတညး်ြဖစ်သည။်
•ဆလဲတ်စ်ခ�၏အဓိပ�ါယသ်ညဆ်လဲတ်စ်ခ�ြဖစ်သည်
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multicellular ၏အဓိပ�ါယသ်ညဆ်လဲတ်စ်ခ�ထကပိ်�သည။်•ကွြဲပားေသာမ�ိအမျိ�းအစားေလးမျိ�း��ိသည။် ၎ငး်တိ�မ့�ာ Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes ��င့။်
Zygomycetes ။

•ခ��ာကိ�ယ ်Multicellular မ�ိများသည ်mycelium တစ်ခ�ြဖစ်သည ်။ hyphae ဟ�ေခ�ေသာ tubular နနး်�က�ိးအမ�ငေ်လးများ ပါဝငသ်ည။်
• Hyphae ဆလဲန်ရံံတငွ ်chitin ��ိသည။်
•အချိ��ေသာ hyphae များသညမ်ြပည့စံ်�ေသာ cross နရံံများသိ�မ့ဟ�တ ်septa ��ိ�ပီး၊
• septa မပါပဲ Hyphae ကိ� coenocytic လိ�ေ့ခ�တယ ်။
•အချိ��ေသာ hyphae များသညမ်ြပည့စံ်�ေသာ cross နရံံများသိ�မ့ဟ�တ ်septa ��ိ�ပီး၊
• septa မပါပဲ Hyphae ကိ� coenocytic လိ�ေ့ခ�တယ။်

• Lichens:
လိ�ငစ်ငမ်ျားသညေ်ရည��ိ�င့မ်�ိ၏သဟဇာတြဖစ်မ�အသငး်ြဖစ်သည။် ၎ငး်သညသ်ဘာ ၀ ၏စံ�လငေ်သာအမ်ိေထာငေ်ရးြဖစ်သည။်
လိ�ငစ်ငမ်ျားသညမ်�ိ��င့အ်လငး်စ�ေဆာငး်ထားေသာသက�်�ိအသငး်အဖဲွ� ြဖစ်သည။်
ကမ�ာေပ�တငွေ်ရည�မိျိ�းစိတေ်ပါငး် ၂၀၀၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
lic အများအားြဖင့ ်Ascsycetes မ�ိများ��င့ဆ်ကစ်ပ်သည့မ်�ိများ။
o လိ�ငခ်နမ်ျား��င့ဆ်က�်ယွေ်သာ algal class cyanophyceae သိ�မ့ဟ�တ ်chlorophyceae အဖဲွ�ဝငမ်ျား။

စာမျက�်�ာ ၁၇

၁၇

လိ�ငစ်ငမ်ျားသညအ်ဆိ�းရွားဆံ�းေသာပတဝ်နး်ကျငအ်ေြခအေနကိ�ခ�ံိ�ငရ်ည�်�ိသည။်
လိ�ငစ်ငမ်ျားသညအ်ဆပ်ိအေတာကြ်ဖစ်ေစေသာြဒပ်ေပါငး်များ��င့အ်လနွထ်ေိတွ� �ိ�ငသ်ည ်ထိ�ေ့�ကာင့လ်ိ�ငစ်ငမ်ျားသညေ်လထ�၏ေကာငး်မနွေ်သာ��နက်နိး်များြဖစ်သ

ညစ်ညမ်းမ�။
လိ�ငခ်နမ်ျားစာွသညေ်ဆးဘကဆ်ိ�ငရ်ာဂ�ဏသ်တ� မိျား��ိသည။်

Bryophyta :
• Bryophyta သည ်thalloid ခ��ာကိ�ယက်ိ�လညး်ပိ�ငဆ်ိ�ငသ်ည။်
• Bryophyta တငွေ်သးွေ�ကာစစ်စစ်မ��ိပါ။
•ဘ�ိ�ငဖိ်�က၏်သာဓကမ�ာ Marchantia ြဖစ်သည။်
ကမ�ာေပ�တငွ ်Bryophyte အမျိ�းအစား ၁၉၀၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
•ဘိ�ငအ်ိ�ဖိ�ကသ်ညလ်ငိပိ်�ငး်��င့လ်ငိက်ိ�မျိ�းပာွး�ိ�ငသ်ည။်
•လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးြခငး်အထးီ gametes ��င့အ်မျိ�းသမီး gametes ၏ေပါငး်စပ်ြခငး်ြဖင့ြ်ဖစ်ပျက။်
•အဆိ�ပါ haploid သိ�မ့ဟ�တ ်gametophyte သိ�မ့ဟ�တ ်a တစ် Bryophytic မျိ�းစိတမ်ျား၏ဘဝသသံရာအတကွအ်ဓိကအဆင့ြ်ဖစ်ပါတယ။်
• Bryophytic အပငမ်ျားသညအ်များအားြဖင့ေ်ရ (သိ�)့ စိ�စတွေ်သာnearရိယာတငွြ်ဖစ်သည။်
• Funaria ဆိ�သညမ်�ာေဆာ်ဒအီာေရဗျတငွ ်bryophytic အပငမ်ျားြဖစ်သည်
• bryophytic အပငမ်ျားသညအ်�မဲတမ်းစိ�စတွေ်သာပတဝ်နး်ကျငလ်ိ�အပ်သည။်
•ဘ�ိ�ငယ်ိ�ဖိ�က၏်အသငး်သားများသညအ်တနး်သံ�းတနး်��ိသည။် ဤ ေရွ� ကား ( 1) Hepatophyta (liverwort), (2)

Anthocerophyta (Hornworts)၊ (၃) Moss (Hornworts) ။

Pteridophyta :
• Pteridophytic စက�ံ်�သည ်Root, Stem, Leaf ��င့ ်Vascular Tissue ��ိသည။်
• Pteridophyta ၏အြဖစ်များေသာဥပမာမ�ာ Pteris ြဖစ်သည။်
ကမ�ာ၏မတ�ညေီသာေနရာများတငွ ်Pteridophyta မျိ�းစိတ ်၁၁၀၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
• Pteridophyta တငွလ်ငိဆ်ိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးမ�သညအ်ထ�းေဖာ်စပ်ထားများ၏အက�အညြီဖင့ြ်ပ�လ�ပ်သည။်
•ဒသီတံမနသ်ိ�မ့ဟ�တ ်sporophyte သိ�မ့ဟ�တ ်2n တစ် Pteridophytic မျိ�းစိတမ်ျား၏ဘဝသသံရာအတကွအ်ဓိကအဆင့ြ်ဖစ်ပါတယ။်
• Pteris သညေ်ဆာ်ဒအီာေရဗျတငွ ်Pteridophytic အပငမ်ျားေတွ� ��ိသည။်
• Pteridophytic စက�ံ်�၏ကျယြ်ပန ့ေ်သာအရွကမ်ျားကိ� fronds ဟ�ေခ�သည။်
• Pteridophytic စက�ံ်�၏လကက်မ်းစာေစာငမ်ျားကိ� pinnae ဟ�ေခ�သည။်
• Sporangium ကိ� fronds ၏ေအာကဘ်ကတ်ငွဖဲွ်�စညး်သည။်
•ဖွင့လ်�စ် fronds fiddleheads ဟ�ေခ� �ကသည။်
•အထ�းေဖာ်စပ်ထားများကိ�ေလအားြဖင့ြ်ဖန ့က်ျကသ်ည။်
• Pteridophytic စက�ံ်���ိ sporangium သညအ်ထ�းေဖာ်စပ်ထားမ�များကိ�ထ�တလ်�ပ်သည။် အဆိ�ပါအထ�းေဖာ်စပ်ထားသေဘာသဘာဝ diploid ြဖစ်�ကသည။် The

အထ�းေဖာ်စပ်ထား gametophyte အဆင့ထ်�တလ်�ပ်ရနေ်ပါက။်
• Pteridophytic အဖဲွ�ဝငေ်တဟွာအတနး်ေလးတနး်တကတ်ယ။် ��ိပါသည။် (၁) Psilophyta (Whisk Ferns)၊ (၂)

Lycophyta (Spike Mosses)၊ (၃) Sphenophyta (Horsetails)၊ (၄) Pterophyta (စစ်မ�နတ်ဲဖဲ့များ)

အားကစား�ံ�  :
• Gymnosperm သညအ်ြမစ်၊ ပငစ်ည၊် အရွက�်�င့ေ်သးွေ�ကာဆိ�ငရ်ာတစ်သ��းများေကာငး်စာွဖံွ� �ဖိ�းသည။်
Gymnosperm ဥပမာမ�ာ Cycas, Pinus, Taxus, Gnetum
ကမ�ာ၏မတ�ညေီသာေနရာများတငွ ်Gymnosperm မျိ�းစိတ ်၁၁၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
• Gymnosperm ��ိမျိ�းပာွးအဂ� ါများကိ�ပံ�တစ်မျိ�းအြဖစ်ေခ�သည။်
•ဒ ီdiploid သိ�မ့ဟ�တ ်sporophyte သိ�မ့ဟ�တ ်2n တစ် Gymnosperm မျိ�းစိတမ်ျား၏ဘဝသသံရာအတကွအ်ဓိကအဆင့ြ်ဖစ်ပါတယ။်
• Gymonosperms အမျိ�းအ�ယွက်ိ�ေဆာငေ်သာအပငမ်ျားြဖစ်�ကသည။်
•အေစမ့ျားသည ်Gymonosperms တငွအ်ဝတအ်ချညး်စညး်��ိသည။်
• Welwitschia Gymnosperm အဖဲွ�ဝငတ်စ်ဦးြဖစ်ပါသညသ်ကဲ��ာရအခေွအေနကိ�ေတွ� ��ိ�ိ�ငပ်ါသည။်
• Sequoiadendron giganteum အဆိ�ပါ Gymnosperms ပိ�ငတ်စ်ဦးအ�ကးီဆံ�းသစ်ပငြ်ဖစ်ပါတယ။်
• Juniperous ေဆာ်ဒအီာေရဗျြဖစ်ေပ�တဲ ့Gymnospermic အပငြ်ဖစ်ပါတယ။်
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• Gymnosperms အဖဲွ�ဝငမ်ျားကိ�အတနး်ေလးတနး်ခွထဲားသည။် ဤေရွ�ကား: ပံ�အသးီသးီေသာ, Cycads,
Ginkgos ��င့ ်Gnetales

▪ Cycadophyta (Cycads)
o Cycadophyta အသငး် ၀ ငအ်ပငမ်ျားတငွအ်ရွက�်�င့တ်�ေသာအရွကမ်ျားစာွ��ိသည။်
o Cycadophyta တငွပ်ါ ၀ ငေ်သာအပငမ်ျားသညအ်ထးီအမများြဖစ်သည။်
o Cycadophyta အသငး်ဝငမ်ျား၏အပငမ်ျားသည�်ကးီမားေသာ strobilus တငွ ်gametes ကိ�ထ�တလ်�ပ်သည်

▪ Ginkgophyta ( Ginkgo biloba)
o မျကေ်မ�ာကေ်ခတတ်ငွမ်ျိ�းစိတတ်စ်ခ�တညး်သာ��ိသည်
o အထးီ��င့အ်ေြမ�ာကသ်းီြခားသးီပငမ်ျားကိ�သးီြခားစီထားပါ။
o အမျိ�းသားများသည ်strobilus ကဲသ့ိ�ေ့သာတစ်မျိ�းတငွဝ်တမ်�နက်ိ�ထ�တလ်�ပ်သည။်
ဏအေမ �းအ�က�ိငမ်ျားကအြပငဘ်ကအ်ဖံ�းများြဖစ်ေပ�ေစသည်
o အပငမ်ျားသညေ်လထ�ညစ်ညမ်းမ�ကိ�ခ�ံိ�ငရ်ည�်�ိသည်

▪ Coniferophyta (Cone-bearing သစပ်ငမ်ျား)
The Coniferophyta သည ်c တမျိ�းြဖစ်သည်
o Coniferophyta တငွအ်ဖဲွ�ဝငမ်ျားသညထ်�ေသာဖေယာငး်ဖံ�းအ�ပ်ထားသည့အ်ပ်များ��ိသည်
မျက�်�ာြပငေ်အာက�်�ိအေခါငး်ေပါက�်�ိ Stomata ဏ။
o မျိ�းေစမ့ျားကိ�က�နး်ေြမမျက�်�ာြပငေ်ပ�တငွသ်ယေ်ဆာငသ်ည။်
o အ�မဲစိမ်းေန�ပီးအေအး��င့ေ်ြခာကေ်သွ�ေသာေနရငး်ေဒသများ��င့အ်ညအီလိ�ကသ်င့ေ်နထိ�ငသ်ည။်

▪ Gnetophyta
o Gnetophyta ၏ Genera သံ�းမျိ�း��ိသည။် ဤ ေရွ� ကား: Gnetum, Ephedra ��င့ ်Welwitschia ။
o Gnetum အပ�ပိ�ငး်ေတာငတ်ကစ်က�ံ်�
ဏ Ephedra (ချံ�တ�ေသာအပင)်:
o : Welwitschia (�ကးီမားေသာဥအြမစ်��င့အ်တ�သကဲ��ာရေနေသာ) ။ Welwitschia တငွအ်ရွက�်�စ်ခ�သာ��ိသည်

အ��စ် 1000 အသက�်�ငလ်မိ့်မည။်

angiosperms :
•ပနး်ပငမ်ျားကိ� Angiosperms ဟ�ေခ�သည။်
• Angiospermic အပငအ်ားလံ�းသညပ်နး်များကိ�ထ�တလ်�ပ်သည။် အဆိ�ပါပနး်ပငွ့လ်ငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာမျိ�းပာွးဖဲွ�စညး်ပံ�မ�ာြဖစ်ပါတယ။်
• Angiospermic အပင�်�စ်မျိ�း��ိသည။် Monocot Plants ��င့ ်Dicot Plants ။
•ေနရ့ကမ်ျား၊ ဆန�်�င့ြ်မကမ်ျားသည ်Monoct Plants ြဖစ်သည။်
• Mint and Cashew သညအ်ပငတ်စ်ပငြ်ဖစ်သည။်
ကမ�ာအ��ံအ့ြပားတငွ ်Angiosperms အပင ်၄၀၀၀၀၀ ခန ့�်�ိသည။်
• Angiospermic စက�ံ်�၏ဘဝသသံရာ၏အဓိကအဆင့မ်�ာ diploid သိ�မ့ဟ�တ ်sporophyte or 2n ြဖစ်သည။်
•ပနး်ပငမ်ျားသညရ်ာသဦတ�အေြခအေနအားလံ�းကဲသ့ိ�ေ့သာအလနွေ်အးေသာရာသဦတ���င့ပ်�ြပငး်သည့ရ်ာသဦတ�အေြခအေနတငွြ်ဖစ်သည။်
• Wolfia တစ်အေသးဆံ�း Angiosperms ြဖစ်ပါတယ။်
•ေရတငွအ်ပငြ်ဖစ်သည ်Angiospermic အပငမ်ျားစာွ��ိသည။်
• Nymphea ေရေနအပငဥ်ပမာတစ်ခ�ြဖစ်ပါတယ။်
• Agave monot angiosperms တစ်ဘံ�ဥပမာသကဲ��ာရအေြခအေနြဖစ်ေပ�သည။်
•ပနး်ပငွ့အ်ပငမ်ျားတငွအ်ေစမ့ျားသညအ်ကာအကယွတ်စ်သ��းအလ�ာတစ်ခ�အတငွး်��ိသည်
Angiosperms သညအ်ဓိကအစားအစာ (သးီ��၊ံ ပဲ၊ ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျား) ��င့ေ်ဆးဝါး၊ သစ်များြဖစ်သည။်

▪ angiosperm အသကေ်သးွေ�ကာ
The Angiosperm အပငတ်ငွပ်နး်များ��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကတ်ညး်ကိ�အတ�တ�ပငပ်ငတ်ငွ�်�ိသည်

ကွြဲပားြခားနားေသာအပင။်
o Monoecious plant - အပငတ်စ်ပငတ်ညး်တငွေ်ယာကျ်ား��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကတ်ညး်ပနး်ပငွ့။်

စာမျက�်�ာ ၁၉
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ဏ Dioecious စက�ံ်� - ေယာကျ်ား��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကလ်ံ�းသညပ်နး်တစ်မျိ�းတညး်တငွ�်�ိသည။်
o Monoecious ပနး်ပငွ့ ်- ေယာကျ်ား��င့မိ်နး်မ��စ်ေယာကတ်ညး်ကိ�အတ�တ�ပနး်ပငွ့တ်စ်ခ�စီတငွပ်နး်ပငွ့အ်စိတအ်ပိ�ငး်များ။
ဏ Dioecious စက�ံ်� - ေယာကျ်ားသညက်ွြဲပားြခားနား�ပီးမိနး်မပနး်သညက်ွြဲပားြခားနားသည။်
o ေနစ့ွဲသညအ်ပင�်�စ်မျိ�းလံ�းြဖစ်သည။် ေယာကျ်ားပနး်ပငွ့အ်ထးီအပငမ်ျား��င့အ်မျိ�းသမီးပနး်ပငွ့မ်ျားလာသည်

အမျိ�းသမီးစက�ံ်�။
flower ေယာကျ်ားပနး်ပငွ့သ်ညဝ်တမ်�နေ်စမ့ျားကိ�ထ�တလ်�ပ်သည။် အမျိ�းသမီးအပငသ်ညဥ်များကိ�ထ�တလ်�ပ်သည။်
o ၀ တမ်�နအ်မ�န ့မ်ျားကိ�အြခားေနရာတငွထ်�တလ်�ပ်သည။်
the ဝတမ်�နအ်ေစမ့ျားသည ်meiosis cell �ပီးေနာကထ်�တလ်�ပ်ေသာေ�ကာင့၊်

အဆိ�ပါဆအံတကွဌ်ာနခွ။ဲ
o Anther သညေ်ယာကျ်ားပနး်၏အစိတအ်ပိ�ငး်ြဖစ်သည။်
o ဝတမ်�နမ်�အမ�နမ်ျားကိ�ပ�ဝါမ�အမဲအမဲသိ�လ့�ေဲြပာငး်ြခငး်ကိ� ၀ တမ်�နက်�းြခငး်ဟ�ေခ�သည။်
o အမညး်စကသ်ညအ်မျိ�းသမီးပနး်ပငွ့၏်အစိတအ်ပိ�ငး်ြဖစ်သည။်
poll ဝတမ်�နက်�း�ပီးေနာကဝ်တမ်�နအ်ေစမ့ျားသညသ်�ကပိ်�းများထကွေ်စသည။်
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The �ကကဥ်သညအ်မျိ�းသမီးပနး်ပငွ့၏်အစိတအ်ပိ�ငး်ြဖစ်သည။်The �ကကဥ်သည ်haploid ြဖစ်သည။် အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိ�ေသာ်�ကကဥ်သညဥ်မ�ဥအတငွး်သိ�ဆ့လဲခ်ွထဲ�တ�်ပီးေနာကထ်ကွ�်�ိေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည။်
o ဥဥသညအ်မျိ�းသမီးပနး်ပငွ့၏်အစိတအ်ပိ�ငး်ြဖစ်သည။်
o သ�ကပိ်�းသညဥ်��င့အ်တ�ဖျ�း။ သ�ကပိ်�း��င့ဥ်များကိ�ေပါငး်စပ်ြခငး်လ�ပ်ငနး်ကိ�ဓာတေ်ြမ�သဇာဟ�ေခ�သည။်
ဏအဆိ�ပါ zygote fertilization �ပီးေနာကဖဲွ်�စညး်သည။်
o Zygote သည ်diploid / sporophyte ြဖစ်သည။်
o Zygote သညအ်မျိ�းအ�ယွြ်ဖစ်လာသည။်
o အပငေ်ပါကရ်နအ်တကွမ်ျိ�းေစသ့ညအ်ပငအ်သစ်ကိ�ေပးသည။်

❖ �ိ�ငင်ေံတာ် Animalia
•တရိစ�ာနမ်ျားသည ်multicellular၊ eukaryotic ��င့ ်heterotrophic များြဖစ်သည။်
•တရိိစ�ာနဆ်လဲမ်ျား၌ဆလဲန်ရံံမ��ိ။
•တရိစ�ာနဘ်�ရားသခင့�်ိ�ငင်ေံတာ်သားအများစ�သညတ်စ်ေနရာမ�တစ်ေနရာေြပာငး်ေ��� �ိ�ငသ်ည။်
ငါး၊ င�ကမ်ျား၊ တာွးသာွးသတ� ဝါများ၊ က�နး်ေနေရေနသတ� ဝါများ��င့�်ိ�တ့ိ�ကသ်တ� ဝါများပါဝငသ်ည့လ်�သားများသညဘ်�ရားသခင့�်ိ�ငင်ေံတာ်ြဖစ်သည်

Animalia ။
•ဤ�ိ�ငင်ေံတာ်တငွေ်ရြမ��ပ်များ၊ ေရခမ်းများ၊ တေီကာငမ်ျား၊ ပငလ်ယ�်ကယမ်ျား��င့အ်ငး်ဆကပိ်�းများလညး်ပါဝငသ်ည။်

X-X-X

စာမျက�်�ာ ၂၀
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Bot ၁၀၂ (အေထေွထ ွBotani)

အပိ�ငး် ၆: စက�ံ်�စနစ်

•အဓိကအပငေ်လးမျိ�းတငွမ်ျိ�းစိတသ်နး်ေပါငး်များစာွပါ ၀ ငသ်ည်
ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်��င့ခ်ွြဲခားများအတကွသ်ပိ�ံနညး်ကျအမည။်

•သပိ�ံဆိ�ငရ်ာအမညမ်ျားသညမ်တ�ညေီသာအပငမ်ျားအတကွတ်�ညေီသာဘံ�အမညက်ိ�အသံ�းြပ�ေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်
ကမ�ာ၏ကွြဲပားြခားနားေသာေဒသများ။

• စနစခဲွ်ြခားြခငး် - ခွြဲခားသပိ�ံ။
•အ ပငအ်မျိ�းအစားခဲွြခားမ� - အပငခ်ွြဲခားသပိ�ံ။

❖ ဒွ ိNomenclature
•ဆွဒီင�်�က�ေဗဒပညာ��င ်Carolus Linnaeus သည ်Binomial Nomenclature ကိ�မိတဆ်ကခ်ဲသ့ည။်
• Binomial nomenclature သညအ်မျိ�းအစား��င့မ်ျိ�းစိတက်ိ�ေဖာ်ြပရနလ်ကတ်ငစ်ကားလံ�း��စ်လံ�းကိ�အသံ�းြပ�သည။် ပထမ ဦး ဆံ�းစကားလံ�းြဖစ်ပါတယ်

အမျိ�းအစား��င့ဒ် �တယိစကားလံ�းမျိ�းစိတြ်ဖစ်ပါတယ။်
•ဥပမာ - ရကစ်ွဲများ၏��က�ေဗဒအမညမ်�ာ Phoenix dactylifera ြဖစ်သည်
• Carolus Linnaeus သည ်၁၇၅၃ ခ���စ်တငွ ်'Species Plantarum' စာအ�ပ်ကိ�ထ�တေ်ဝခဲသ့ည။်
• Carolus Linnaeus သညအ်ပငမ်ျား၏မျိ�းပာွးမ���င့တ်ညေ်ဆာကပံ်�နညး်လမ်းအေပ� အေြခခ၍ံ အပငမ်ျားကိ�ခွြဲခားခဲသ့ည်

မျိ�းဆကပ်ာွးအစိတအ်ပိ�ငး်များ။
•အပငမ်ျား၏အမညက်ိ�စာလံ�းေစာငး်ြဖင့ေ်ရးထားရမည။် ဥပမာအားြဖင့ ်Phoenix �မိ�� dactylifera

အပငမ်ျား၏ခဲွြခားအတကွေ်မာ်လကီျ�းမ� shape သ�ကပိ်�းပံ�သ�ာန်
•��စ်ေပါငး် ၃၀၀ ခန ့အ်ပင၏်ခွြဲခားသတမ်�တြ်ခငး်��င့ခ်ွြဲခားြခငး်ကိ�လကေ်တွ�ကျင့သ်ံ�းသည့စ်က�ံ်� taxonomy ကိ�ြပနလ်ညရ်ယ�သည်

သက�်�ိစက�ံ်� shape သ�ကပိ်�းပံ�သ�ာနက်ေနစတငခ်ဲသ့ည။် အဆိ�ပါစက�ံ်� taxonomy ၏ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်���င့အ်တ�တိ�းတကလ်ာ
ခ��ာေဗဒ, Palynology, Photochemistry, Cytology ��င့ေ်မာ်လကီျ�းဇီဝေဗဒကဲသ့ိ�ေ့သာကွြဲပားြခားနားေသာနယပ်ယ။် အခ�
ယေနေ့ခတတ်ငွ ်DNA အချကအ်လကမ်ျားကိ�ေဖာ်ထ�တြ်ခငး်��င့ခ်ွြဲခားရနအ်တကွ ်Molecular taxonomy တငွအ်သံ�းြပ�ေနသည်
အပငမ်ျား။

❖ မျိ�းစတိသ်ေဘာတရား
•မျိ�းစိတမ်ျားသညအ်မျိ�းအစားခွြဲခားြခငး်၏အေြခခယံ�နစ်ြဖစ်သည။်
•တ�ညေီသာမျိ�းစိတ�်�ိအပငမ်ျားသညတ်�ညေီသာအပငမ်ျားကိ�တသမတတ်ညး်ထ�တလ်�ပ်�ကသည။်
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စက�ံ်�စ�ေဆာငး်ြခငး်��င့မ်�တတ်မ်းတငြ်ခငး်
• HERBARIUM ဆိ�သညမ်�ာစနစ်တကျေဖာ်ြပ�ပီးအဆငသ်င့ရ်ည�်�နး်ရနစီ်စ�ထားေသာေြခာကေ်သွ�ေသာအပငမ်ျားြဖစ်သည်

��င့ေ်လလ့ာမ�။
• Herbarium နမ�နာြပ�လ�ပ်ရနအ်တကွစ်က�ံ်�ကိ�စ�ေဆာငး်�ပီး၎ငး်��င့ ်ပတသ်က၍် မ�တစ်�များကိ�ြပ�လ�ပ်သည။် အဆိ�ပါစက�ံ်�ထိ�ေ့နာကြ်ဖစ်ပါတယ်

အစိ�ဓာတက်ိ�စ�ပ်ယ��ပီး��င့ ်Herbarium စာရွကေ်ပ�တငွတ်ပ်ဆငထ်ားသည့အ်စက�်ကားတငွေ်ြခာကေ်သွ�သညအ်ထဖိိအားေပးသည်
သင့ေ်လျာ်ေသာတဆံပ်ိ။

• FLORA သည ်Taxonomic သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၏အဓိကအရငး်အြမစ်များြဖစ်သည။်
• Flora ဆိ�တာေဒသတခ�ခ�မ�ာြဖစ်ပျကေ်နတဲအ့ပငေ်တရဲွမ့�တတ်မ်းြဖစ်တယ။်

❖ စက�ံ်�  taxonomy များတငွအ်သံ�းြပ�အချိ� �အေရး�ကးီေသာ taxonomic ေဝါဟာရများ
•အပင၏်အဓိကကွြဲပားြခားနားေသာအကျင့သ်ံ�းမျိ�း��ိသည။် ဤေရွ�ကားဟငး်သးီဟငး်ရွက,် ချံ�ဖ�တ�်�င့သ်စ်ပငြ်ဖစ်�ကသည။်
•အဓိကအားြဖင့ြ်မစ်ေ�ကာငး်��စ်မျိ�း��ိသည။် ဤအရာများသည ်Tap Root ��င့ ်Adventitious Root တိ� ့ြဖစ်သည။်
• Margin, Apex, Base, Venation, Arrangement အေပ� အေြခခ၍ံ အရွက၏်ေဝါဟာရအေြမာကအ်ြမား��ိသည။်

��င့ ်Petiole ။
• Inflorescence ( ပနး်ပငွ့)် - ပနး် ၀ င�ိ်�းမ�ာပနး်တစ်ပငွ့ဒ်ါမ�မဟ�တတ်စ်ခ�ထကပိ်�တဲအ့စီအစ�တစ်ခ���ိတယ။်
•ပနး်ပငွ့အ်မျိ�းအစားကိ�ပနး်ပငွ့အ်ေရအတကွ၊် အြပ�သေဘာဆက�်ယွမ်�၊ ဒဂီရီတိ� ့ြဖင့ဆ်ံ�းြဖတသ်ည်

သ�တိ�ရဲ့ ့ pedicels ၏ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�, သ�တိ�ရဲ့အ့ကိ�ငး်အခက၏်သေဘာသဘာဝ။

စာမျက�်�ာ ၂၁

၂၁

•မတ�ကွြဲပားြခငး်အမျိ�းအစား��စ်ခ���ိသည။် သ�တိ�က့�ိ�း��ငး်တဲ ့Inflorescence ��င့ေ်ပါငး်စပ်ြဖစ်�ကသည်
ေချာ။

• Terminal သည�ိ်�း��ငး်ေသာ inflorescence အမျိ�းအစားတစ်ခ�ြဖစ်သည။် �ိ� း��ငး်ေသာ Inflorescence ၏ Terminal အမျိ�းအစားမ�ာပနး်ပငွ့်
တစ် ဦး ပငစ်ည၏်အစနွအ်ဖျား။ ဤအပင၏်အပငွ့အ်မျိ�းအစားဥပမာမ�ာ Hibiscus coccineus ြဖစ်သည်

• Compound Inflorescences တငွပ်နး်ပငွ့�် �စ်ခ�လံ�းသိ�မ့ဟ�တ�်�စ်ခ�ထကပိ်�ေသာပနး်များ��ိသည။် ဥပမာ
ေန�ကာ။ Spike, Catkin, Raceme, Umbel, corymb, Panicles ��င့ ်ဦး ေခါငး်တိ�သ့ညမ်တ�ညေီသာအမျိ�းအစားများြဖစ်သည်
ြဒပ်ေပါငး်များ inflorescence ။

• ဆ�း : elongate inflorescence; ပနး်များသည ်sessile၊ သပ်ိသညး်ြခငး်သိ�မ့ဟ�တတ်စ် ဦး ��င့တ်စ် ဦး ေဝးကာွသည။်
• Catkin - လငိမ်တ�ေသာ ပနး်များပငွ့ပ်ငွ့ ်လငး်လငး်��ိြခငး် ။ သာ Woody အပငမ်ျားတငွေ်တွ� ��ိခဲပ့ါတယ။်
• Raceme : pedicellate ပနး်ပငွ့မ်ျား၏��ညလ်ျား လ�ေသာ inflorescence တစခ်�သည ်branched rachis တငွ။်
• Umbel - pedicels အားလံ�းသည ်a မ�ေပ�ထကွလ်ာေသာြပားချပ်ချပ်သိ�မ့ဟ�တအ်တနင်ယ ်rounded inflorescence

အဆိ�ပါ peduncle ၏အစနွအ်ဖျားမ�ာဘံ�အမ�တ။်
• Corymb - အလျားအမျိ�းမျိ�း��ိေသာည�ပ်များြဖစ်ေသာြပားချပ်ချပ်သိ�မ့ဟ�တအ်တနင်ယ ်rounded inflorescence

အဆိ�ပါ rachis တေလ�ာကြ်ဖည့စ်ကွ။်
• ထတိလ်န ့်ြခငး် - အကိ�ငး်အခကမ်ျား��ိေသာသမ�ဒ�ရာအလယဗ်ဟိ���ိအရွက�်ကးီသည့အ်ပင်

သ�တိ�က့ိ�ယသ်�တိ� ့ branched ။
• Head (Capitulum) - အတိ�သညသ်ပ်ိသညး်ေသာဆ�းြဖစ်သည်

ပနး်ပငွ့တ်စ်ခ�တညး်ပနး်ပငွ့၏်အသငွအ်ြပငေ်ပးြခငး် peduncle ။

X-X-X
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စာမျက�်�ာ ၂၂

၂၂

Bot ၁၀၂ (အေထေွထ ွBotani)

အပိ�ငး် ၇: ေဂဟေဗဒ��င့ပ်တဝ်န်းကျငဇီ်ဝေဗဒ

• Ecology : ေဂဟေဗဒ၎ငး်တိ�၏့အေလအ့ထများ��င့ေ်နရငး်ေဒသများစပ်လျ�းသက�်�ိများ၏ေလလ့ာမ�ြဖစ်ပါတယ။်
• HABITAT : အဆိ�ပါသက�်�ိများ (အပင�်�င့တ်ရိိစ�ာနမ်ျား) အသက�်�ငေ်တာ်မ�သညရ်ေသာဇ�နဘ်ယမ်�ာေ�ကာင့အ်စားအစာကိ���ာေတ��့ိ�ငျ,

အမိ�းအကာ, ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရး��င့မ်ျိ�းပာွးများအတကွအ်မ်ိေထာငဖ်က။်
• အေလအ့ထများ : ကျင့အ်ြပ�အမ�သိ�မ့ဟ�တဖဲွ်�စညး်ပံ�၏��ေထာင့ြ်ဖစ်ပါတယ။်
• ပတဝ်န်းကျင ်: ပတဝ်နး်ကျငအ်တကွ ်abiotic တိ�တ့ငွ ်interaction ကြဖစ်ပါတယ ်(��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ဓ်ာတ�) ��င့်

ဇီဝေဗဒအစိတအ်ပိ�ငး်
• ပတ ်၀ န်းကျငသ်ပိ�ံ ပတ ်၀ နး်ကျငသ်ပိ�ံသညပ်တ ်၀ နး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာသပိ�ံဘာသာရပ်တစ်ခ�ြဖစ်သည်

��ပ၊ ဇီဝေဗဒ��င့သ်တငး်အချကအ်လကသ်ပိ�ံ (ေဂဟေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ��ပေဗဒ၊ ဓာတ�ေဗဒ၊ သတ� ေဗဒ၊
ပတဝ်နး်ကျငေ်လလ့ာြခငး်၊ သမ�ဒ�ရာေဗဒ၊ ေြမဆလီ�ာသပိ�ံ၊ ဘ�မိေဗဒ၊ ေလထ�သပိ�ံပညာ၊
��င့ပ်တဝ်နး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာြပproblemsနာများ၏ေြဖ��ငး်ချက။်

• ဇီဝထ� (သက�်�ိနယပ်ယ)် - ဇီဝထ�သညစ်�စ�ေပါငး် litithosphere, hydrosphere ��င့ ်atmosfer စ�စ�ေပါငး်ြဖစ်သည်
သက�်�ိေတရဲွဘ့ဝကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးတယ။်

ေဂဟေဗဒ��ိအဖဲွ�အစညး်များ၏အဆင့မ်ျား
ေဂဟေဗဒတငွအ်ဖဲွ�အစညး်၏အဆင့မ်ျားမ�ာတစ် ဦး ချငး်၊ လ� ဦး ေရ၊ အသိ�ငး်အဝိ�ငး်၊ ေဂဟစနစ်��င့်
ဇီဝေဗဒ။
• တစ ်ဦး ချငး်ပ�ဂ�ိ�လမ်ျား - အေြခခကံျေသာလ�ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများ။
• လ� ဦး ေရ - ။ အာကာသ��င့အ်ချိနမ်ျားတငွအ်တ�တကသွကဆ်ိ�င�်ပီးအတ�တ�မ�ေဝသည်

အရငး်အြမစ်များ။
• ရပ်ရွာများ - တ�ညေီသာပတဝ်နး်ကျငတ်ငွအ်တ�တကေွနထိ�ငေ်သာသက�်�ိများ၏လ� ဦး ေရ။
• ေဂဟစနစ ်- တစ်ခ���င့တ်စ်ခ�အြပနအ်လ�နသ်ကေ်ရာကမ်���ိေသာ ၄ ငး်တိ�၏့ပတ ်၀ နး်ကျင�်�င့သ်ကဆ်ိ�ငေ်သာစနစ်များ။
• ဇီဝေလာငစ်ာများ - အလားတ�လ�မ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ��င့အ်တ�ေဒသဆိ�ငရ်ာေဂဟစနစ်အမျိ�းအစားများ။

ေဂဟစနစ်
•သက�်�ိအားလံ�းသည�်�ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာပတဝ်နး်ကျင�်�င့တ်စ်ခ�တညး်ေသာေနရာတငွ�်�ိသည။်
• ဇီဝထ� - ေဂဟစနစ်အမျိ�းမျိ�းသညဇီ်ဝထ�ဟ�ေခ�သည့အ်�ကးီမားဆံ�းသက�်�ိယ�နစ်ြဖစ်သည။်

ေဂဟစနစဖဲွ်�စညး်ပံ�:
•ေဂဟစနစ်အားလံ�းတငွအ်ပိ�ငး်��စ်ပိ�ငး်ပါဝငသ်ည။် ၎ငး်တိ�သ့ည ်Abiotic အစိတအ်ပိ�ငး်များ��င့ဇီ်ဝေဗဒဆိ�ငရ်ာအစိတအ်ပိ�ငး်များြဖစ်သည်

Abiotic အစတိအ်ပိ�ငး်များ
o စမ်ွးအင ်- ေနစမ်ွးအင်
o ��ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာအချကမ်ျား - အပ�ချိန၊် အလငး်၊ ေလ��င့စ်သညတ်ိ�။့
o ဓာတ�ပစ�ညး်များ - ေအာ်ဂဲနစ်ပစ�ညး်များ (ေအာကစီ်ဂျင၊် ကာဗွနစ်သည)် ��င့ေ်အာ်ဂဲနစ်ပစ�ညး်များ

(ဘိ�ဟိ�ကဒ်ရိတ,် ပ�ိ�တနိး်, etc)

Biotic အစတိအ်ပိ�ငး်များ: biotic အစိတအ်ပိ�ငး်သံ�းခ�ကိ�အမျိ�းအစားမဆိ�ေဂဟစနစ်အတကွ�်�ိပါသည။်
ထ�တလ်�ပ်သ�များ - စိမ်းလနး်ေသာအပငမ်ျား (autotrophs)
စားသံ�းသ�များ - တရိိစ�ာနမ်ျား (heterotrophs)

▪ Herbivores (အဓိကစားသံ�းသ�များ)
▪အသားစားသ�များ (မ�လတနး်၊ အလယတ်နး်၊ ေကာလပ်ိများ၊ စသညြ်ဖင့သ်ံ�းစွဲသ�များ)
▪ Omnivores (Generalists) - အပငမ်ျား��င့သ်တ� ဝါများကိ�အစာေက�း�ိ�ငသ်ည။်
▪ Scavengers (top carnivores) - တရိစ�ာနမ်ျား၏အေသေကာငမ်ျားကိ�အသံ�းချသည်

o �ပိ�ကွသဲ�များ
▪ဘကတ်းီရီးယား��င့မ်�ိများ

စာမျက�်�ာ ၂၃

၂၃

အစာကငွး်ဆက်
•သက�်�ိများမ�တဆင့တ်စ် ဦး က linear စမ်ွးအင�်�င့ဓ်ာတ�စီးဆငး်မ�။
•အစားအစာကငွး်ဆကတ်ငွ ်trphic (feed) level မ�အြခား trophic level သိ�အ့စာကိ� transfer လ�ပ်တယ။်
•ဂ��ဝငအ်စားအစာကငွး်ဆကတ်ငွ ်- အပငမ်ျားကိ�အဓိကစားသံ�းသ�များမ�သာစားသည၊် ထိ�ေ့နာကအ်ဓိကစားသံ�းသ�များြဖစ်သည်

အလယအ်လတစ်ားသံ�းသ�များကစားသည၊် အလယတ်နး်စားသံ�းသ�များအားတတယိအဆင့စ်ားသံ�းသ�များကစားသည။်

အစားအစာဝကဘ််
•အစားအစာကငွး်ဆကမ်ျား၏သဘာဝချိတဆ်ကမ်�ကိ�အစားအစာကနွယ်ကဟ်�ေခ�သည။်
•သက�်�ိတစ်မျိ�းသညအ်မျိ�းမျိ�းေသာ trophic အဆင့မ်ျားမ�အာဟာရကိ�ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်

��ပ်ေထးွေသာ��င့အ်ြပနအ်လ�နဆ်ကစ်ပ်ေသာစမ်ွးအငလ်�ေဲြပာငး်စီးရီး။
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Zonobiomes (Biomes)
Zonobiomes (Biomes) သညအ်လားတ�လ�မ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များ��ိေဒသတငွး်ေဂဟစနစ်အမျိ�းအစားများြဖစ်သည။် ကွြဲပားြခားနားေသာ 9 ��ိပါတယ်
Zonobiomes (Biomes) ။ ဤသညမ်ျားမ�ာ:
•အေီကတွာ diurnal ရာသဦတ�
•အပ�ပိ�ငး်ေဒသ
•အပ�ပိ�ငး်ေဒသ (သကဲ��ာရ)
•ေြမထပဲငလ်ယ်
•ေ�းွေသာအပ�
•သမ
•ေြခာကေ်သွ�ေသာရာသဦတ� (Continental)
•အေအးမိ
•အာတတိ ်(Tundra)

X-X-X

စာမျက�်�ာ ၂၄

၂၄

Bot ၁၀၂ (အေထေွထ ွBotani)

အပိ�ငး် ၈ ဇီဝနညး်ပညာ

ဇီဝနညး်ပညာသညန်ညး်ပညာ (အပငမ်ျား) တငွန်ညး်ပညာကိ�အသံ�းြပ�ရနလ်ိ�အပ်ေသာနယပ်ယတ်စ်ခ�ြဖစ်သည။်

စက�ံ်� ဇီဝနညး်ပညာ
•အပင၏်ဇီဝနညး်ပညာသညစ်က�ံ်�များတငွန်ညး်ပညာကိ�အသံ�းြပ�ရနလ်ိ�အပ်သည။်
• Micropropagation (သိ�)့ အပငတ်စ်သ��းယ�ေကျးမ�သညအ်ပငဆ်လဲမ်ျား၊ တစ်���းများစိ�ကပ်ျိ�းရနအ်သံ�းြပ�ေသာနညး်စနစ်များြဖစ်သည်

သိ�မ့ဟ�တလ်�သမိျားဖဲွ�စညး်မ�တစ်ခ�အာဟာရယ�ေကျးမ�အလတစ်ားအေပ� ြမံ�အေြခအေနများေအာက�်�ိကိ�ယတ်ငွး်အဂ� ါ။

micropropagation ၏အားသာချက:်
•မျိ�း�ိ� းဗီဇတ�ညေီသာအပငမ်ျားစာွကိ�အလနွလ်�ငြ်မနစ်ာွထ�တလ်�ပ်သည။်
•အြခားနညး်များြဖင့�်ကးီထာွးရနခ်ကခ်ေဲသာမျိ�းစိတမ်ျားကိ�ထ�တလ်�ပ်သည။်
•မျိ�း�ိ� းဗီဇြပ�ြပငြ်ခငး်ကိ�ေထာငေ်ပါငး်များစာွေသာအပငမ်ျားကိ�ေပးသည့ေ်သးငယေ်သာအပငမ်ျားတငွြ်ပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည်

လိ�ချငေ်သာအေြပာငး်အလမဲျားကိ�တငေ်ဆာင။်
•��ားပါး၊ မျိ�းသ��းရနအ်��ရာယ�်�ိေသာမျိ�းသ��းရနအ်��ရာယ�်�ိေသာမျိ�းစိတမ်ျားကိ�ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်ာတငွက်�ညသီည။်

X-X-X

8500 စကားလံ�း


